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Motion

Nu är det dags att motionera inför 

årsstämman 2009. 

Motionen ska vara inlämnad till 

styrelsen senast den 31 december 

2008. 

Tänk på att motionen skall innehålla ett 

konkret förslag till åtgärd. Motionen 

skickas till styrelsen på e-mail: 

hogdalen.styrelse@bredband.net

Det går även bra att skicka din motion 

till adress:

Harpsundsvägen 153

124 58 Bandhagen

Motorvärmare

Sladden till motorvärmare och och/eller 

kupévärmare får inte under några 

förhållanden lämnas kvar i stolpen när 

bilen inte är kvar på parkeringsplatsen.

Anledningen till detta är att minska 

risken för skador hos nyfikna barn som 

leker med strömförande sladdar.

Glädjebesked!

Styrelsen har fastställt budgeten för 

2009 och kan meddela att det blir ingen 

höjning av medlemsavgiften för 

kommande år 

Miljöfarligt avfall

Miljöfarligt avfall såsom färgburkar får 

inte ställas i miljöhuset. Detta ska 

transporteras bort av medlemmen själv 

till en miljöstation. 

Den närmsta miljöstation ligger vid 

Återvinningscentralen Vantör, 

Högdalenverket, Kvicksundvägen 16.  

Öppet hus - målarklubben

Målarklubben Kladdarna bjuder in till 

öppet hus under följande dagar:

Lördagen den 22 november 2008 kl. 

12:00-18.00

Söndagen den 23 november 2008 kl. 

12:00-16:00

Plats: Trollesundsvägen 157

Välkomna!

Granar

Julgranarna får INTE slängas ut på 

gårdarna eller i sopnedkastet. 

Julgranarna ska kastas bakom den 

gamla panncentralen.

Granarna som finns på gårdarna 

kommer finns kvar för beskådande hela 

januari ut.



Julklappspapper

Allt papper från julklappar ska tas hand om 

varje medlem själv och inte ställas ut i 

sopsäckar vid porten. 

De flesta julklappspapper ska slängas i 

behållaren för brännbart avfall  i miljöhuset. 

Detta med undantag för klappar som är 

inslagna i tidnings- eller miljövänligt papper.

Tack för 2008!

I detta nummer, som är årets sista, vill vi i 

styrelsen, SFK och valberedningen passa på att 

tacka alla medlemmar och andra, vilka bidragit 

till att det händelserika året som har avlöpt i 

positiv anda.

God jul och Gott nytt år!



Pubafton!

Välkommen till Brf Högdalens årliga pubafton!

Ta ett välbehövligt avbrott i julstressen och kom till pubafton lördagen den 13 

december Kl 19.00 -24.00 i Brf Högdalens föreningslokal, Harpsundsvägen 85 på 

baksidan.

Här bjuds möjlighet att träffa både gamla och nya grannar. Vi har planerat en 

överraskning som händer under kvällen.

Anmälan skall vara oss tillhanda senast söndagen den 7 december

Anmäl ert deltagande till e-mail adress hogdalen.sfk@bredband,net

Alternativt fyll i nedanstående svarstalong och lämna den till 

maskinistexpeditionen, Trollesundsvägen 108

Väl mött!

Lotta och Crister i Studie- och fritidskommitten

Anmälan till pubafton den 13/12 2008

Namn;_________________________________________________

Telefonnummer:_______________________________

Antal vuxna:___________________________________

Antal barn______________________________________
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