
	  
 

God fortsättning på det  nya året  önskar  vi  er  a l la!  
	  

Informationsblad	  till	  alla,	  januari	  2013	  	  
	  

Tyvärr	  måste	  vi	  inleda	  årets	  informationsblad	  med	  en	  del	  påminnelser.	  
	  
Miljöbodarna	  
Vi	  måste	  be	  alla	  tänka	  till	  när	  det	  gäller	  sophanteringen	  i	  våra	  miljöbodar.	  Fortfarande	  är	  
det	  personer	  som	  lägger	  fel	  slags	  sopor	  i	  miljöboden	  samt	  lägger	  ner	  sopor	  i	  redan	  
överfyllda	  kärl.	  Det	  blir	  dyrt	  för	  föreningen	  (oss	  alla)	  eftersom	  vi	  då	  behöver	  ta	  ut	  Ragn-‐
Sells	  för	  extra	  tömningar	  samt	  ger	  oss	  extra	  kostnader	  om	  man	  lagt	  fel	  saker	  i	  
miljöboden.	  Om	  det	  är	  fullt	  i	  en	  miljöbod	  i	  just	  det	  kärl	  ni	  ska	  slänga	  i	  era	  sopor,	  tänk	  då	  
på	  att	  gå	  då	  till	  någon	  av	  de	  andra	  miljöbodarna	  på	  området	  och	  släng	  soporna.	  Tack	  på	  
förhand!	  
Styrelsen	  har	  vänt	  sig	  till	  LT-‐konsult	  för	  att	  påminna	  dem	  om	  påfyllning	  av	  
kompostpåsarna	  i	  miljöbodarna.	  Det	  har	  varit	  lite	  si	  och	  så	  med	  detta,	  antagligen	  har	  det	  
blivit	  en	  miss	  bara.	  	  
	  
Trapphusen	  
I	  en	  hel	  del	  av	  trapphusen	  står	  det	  fortfarande	  saker	  såsom	  cyklar,	  barnvagnar,	  
blomkrukor	  osv.	  Det	  får	  inte	  stå	  någonting	  i	  trapphusen	  som	  man	  kan	  snubbla	  på	  vid	  en	  
eventuell	  brand-‐	  eller	  ambulansutryckning.	  Vi	  checkar	  av	  trapphusen	  inom	  kort	  igen.	  
Om	  det	  då	  står	  saker	  där	  ändå	  kommer	  vi	  ge	  LT-‐konsult	  uppdraget	  att	  ta	  bort	  dessa.	  	  
Var	  rädda	  om	  varandra	  genom	  att	  ta	  bort	  alla	  saker	  på	  en	  gång,	  tack.	  	  
	  
Enkäter	  om	  brandvarnare	  
Det	  saknas	  en	  hel	  del	  enkäter.	  Fyll	  i	  och	  lägg	  i	  brevinkastet	  hos	  Hannes	  Lind,	  Knutsgatan	  
10B.	  
	  
Ordinarie	  föreningsstämma	  
Alla	  bostadsrättsinnehavare	  som	  vill	  vara	  med	  på	  stämman	  (inte	  hyresgäster)	  kan	  redan	  
nu	  boka	  in	  kvällen	  den	  5	  mars	  för	  ordinarie	  föreningsstämma.	  Styrelsen	  återkommer	  lite	  
senare	  med	  tid	  och	  plats	  i	  en	  formell	  inbjudan.	  
	  
Källarförråd	  
Någon	  okänd	  har	  på	  eget	  bevåg	  lagt	  beslag	  på	  förrådet	  märkt	  ”35	  Uthyrning”	  på	  
Karlsgatan	  21-‐23.	  
Förrådet	  har	  nu	  tömts	  och	  de	  saker	  som	  fanns	  i	  förrådet	  finns	  att	  hämta	  på	  annan	  plats	  
efter	  kontakt	  med	  styrelsen.	  Hör	  i	  så	  fall	  av	  er	  till	  Håkan	  Slagbrand,	  073-‐684	  32	  24.	  
Om	  ingen	  hör	  av	  sig	  i	  ärendet,	  senast	  den	  15	  februari	  2013,	  kommer	  allt	  att	  forslas	  till	  
Återbruket.	  
	  
Må gott! 	  
	  
Vänliga hälsningar  från styre lsen för  brf  Gunnar 	  


