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NY SEKRETERARE
Styrelsen önskar meddela att Maria Gimbro valts till ny sekreterare och går därmed in som ordinarie ledamot i
styrelsen. Hon övertar sekreterarpennan från Åsa Jordung som lämnar styrelsen, Bergshamra och Stockholm för
att lagom till jul flytta norrut till Luleå.
LÖST HÄNGANDE EL-SLADDAR
Ni som har p-plats på den inre parkeringen, tänk på att det är absolut förbjudet ha elsladd till bilen hängandes lös
från elstolpen när ni inte använder den. Ta för vana att antingen återföra den lösa tampen till skåpet och låsa
alternativt ta med sladden i bilen. Detta för att inte riskera olyckor då sladden kan vara strömförande i ett antal
timmar efter nyttjande. Elskåpet skall för övrigt vara låst för att inte locka barn att stoppa in pinnar eller andra
vassa föremål. I händelse av olycka pga löst hängande sladd eller olåst skåp kan ägaren i vissa fall bli ansvarig.
JULGRANSCONTAINER
När julen är över, danslekarna slut och alla barren har samlats på golvet kan det vara skönt att bli av med den en
gång så vackra julgranen. En container för att slänga julgranar och annat skräp kommer att finnas tillgänglig den
8 till 15 januari 2001 och placeras på det inre parkeringsområdet.
MOTIONER TILL STÄMMAN - PÅMINNELSE
Som meddelades i Informationsblad nr 6 så behöver Du skriftligen anmäla visst ärende till styrelsen senast den
31 januari 2001 om Du vill få detta behandlat vid ordinarie föreningsstämma.
VILL DU HYRA FÖRENINGENS LÄGENHET?
Nytt år, nya besök av släktingar och vänner. Kan det vara intressant att hyra föreningens lägenhet? Den är
mycket eftertraktad så om Du vill boka lägenheten för besökare, gör det i god tid. Kontakta vicevärden Rolf
Stanley tel. 85 41 65, som nu har utrustat sig med bokningskalender för 2001. Kostnad 200 kr per dygn inklusive
parkeringsplats.
VICEVÄRDEN INFORMERAR
Nu ser det inte bra ut i grovsoprummet i 175:an. Det är inte meningen att ställa grovsopor i gången mellan de
gröna kärlen. När återvinningskärlen är fulla så får Ni vackert vänta med att kasta grovsopor och wellpapp tills
kärlen är tömda. Nu för vi göra en stor tömning igen. Det kostar föreningen c:a 1.000:-+ moms för varje extra
tömning. Med andra ord så är det Ni själva som får betala detta. Hur vi skall göra med julklappspappret kommer
att framgå av info när jag har talat med Ragn-Sells hur dom vill ha det. För kännedom till dom som satte ner en
frys och spis i grovsoprummet så kostade det föreningen 1200 kr + moms för att Ni inte "orkade" ta iväg det till
miljöstationen i Brotorp.
Hoppas att 2001 blir ett bättre grovsop-år än vad 2000 var.
Med vänliga hälsningar /Rolf Stanley
Från oss alla till er alla:
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
Önskar Styrelsen

