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Välkommen på städdagen 6 oktober
Städdagen i höst infaller lördagen den 6
oktober kl. 10.30-12.30. Vi samlas vid
fontänen först. Lökar ska planteras,
trädgårdsförrådet struktureras. Dessutom gör
vi fint i största allmänhet i föreningen.
Därefter träffas vi vid fontänen igen för
korvgrillning.
Under veckan fram till städdagen kommer
det att finnas en container uppställd på inre
parkeringen. Passa på att större saker som
inte bör slängas i grovsoprummen.
Utrensning av cyklar steg 1
I ett första steg ber nu styrelsen att de
boende går igenom sina cyklar och ser till att
de som av någon anledning inte längre
används sorteras ut och forslas bort från
förråd och cykelställ.
Vad får man slänga i
grovsoprummen?
Följande får man slänga i grovsoprummen:
Trasiga elapparater, lysrör, glödlampor,
stavbatterier, papp och kartong samt mindre
grovsopor från hushållet.
Följande får man inte lämna i grovsoprummen:
Kemtekniska produkter t ex bilbatterier,
målarburkar och lösningsmedel, möbler,
vitvaror, trädgårdsavfall samt stora mängder
byggavfall. Detta slags avfall lämnas
antingen på en miljöstation (t ex OK-Q8
eller Kvarnkullens återvinningscentral,
Enköpingsvägen 129 i Sundbyberg). Ring
SÖRAB, tel 505 804 00 för öppettider och
information eller gå in på www.sorab.se för
att få veta mer.
Se även på insidan av grovsoprummens
dörrar! Kontakta någon i styrelsen om något
är oklart.

Nya parkeringstillstånd
Alla kommer under hösten att få ett nytt
parkeringstillstånd för tillfällig parkering på
föreningens yttre gästparkeringsplatser. Det
kommer att gälla från och med januari tills
vidare.
Felanmälan
Felanmälan görs sedan 1 jan 2007 till Refab
som nås antingen på telefon 667 00 15 eller
via sin hemsida www.refab.se
Refab har sitt kontor i norra Bergshamra och
förvaltar också många av de bostadsrättsföreningar som gränsar till oss.
Västra lekplatsens omdaning
Omdaning av den västra lekplatsens är snart
klar. Vänligen kontakta, eller engagera er i,
trädgårdsgruppen för kompletterande förslag
och synpunkter.
Budget 2008
Budgetarbetet för 2008 kommer snart att
påbörjas. Vänligen kontakta, eller engagera
er i, ekonomigruppen för förslag och
synpunkter.

Hälsningar
Styrelsen

