
Nyhetsbrev Februari  2023

Motioner till årsmötet.
Nu är det tid att skriva motioner till årsmötet som blir i slutet av april, alt.i början av maj.
Motionerna ska vara inne senast sista februari.

Insamling av matavfall.
Vi är så glada över att många nu slänger matavfallet i kärlen i returrummet. Fler kärl är beställda.
Detta innebär att vi sparar ca 2 000 kr per månad! Tack alla!

Bokcirkel.
På ett av våra möten kom ett förslag upp om att vi ska starta en bokcirkel. En idé är att starta
med att läsa lite om Aspuddens historia. Tycker du att detta verkar kul  är du välkommen att
komma till första mötet den 21 februari i Holken kl.19.00. Anmäl dig till stina@brfentitan.se

Portombudsträff.
Vi har haft ett första möte för året i januari och ska ha ett till den 28 mars kl 19.00 i Holken.  Om du
har ont om tid men ändå vill göra något för föreningen är detta ett bra alternativ. Inte särskilt
betungande men väldigt kul.

Bytesrummet.
Bytesrummet behöver rensas! 2-3 ggr om året går vi igenom rummet och plockar bort saker som
stått där länge och kör det mesta till Myrorna, sen fikar vi och pratar om Entitan och annat. Vill du
vara med så maila till Jonas@brfentitan.se så bestämmer vi en tid när de flesta kan. Det brukar ta
några timmar och vara väldigt trevligt.

Glöggmingel
Styrelsen anordnade i mellandagarna en glöggträff i Holken och bjöd in medlemmar som var
hemma. Några medlemmar klarade att slita sig från julmyset hemma och vi hade mycket
trevligt.

Bokningssystemet
Vårt bokningssystem är gammalt och behöver uppdateras. Det är dock sammanlänkat med
porttelefonerna och passersystemet, så om vi endast uppdaterar bokningssystemet finns risk att
andra delar slutar fungera. Styrelsen kommer därför att titta på olika alternativ under våren och
under tiden kommer inte webbokningen att fungera. Om någon medlem vill engagera sig och
hjälpa till i denna fråga så kontakta styrelsen på info@brfentitan.se

Styrelsen februari.
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