
Strandremsan
Hej kära granne,

Påsken står för dörren och dagarna blir allt ljusare nu när andra 
numret av Strandremsan kommer ut. Vi önskar dig en riktig glad 
påsk och trevlig läsning!

Vi behöver din e-post adress!
Strandremsan distribueras från och med detta nummer elektroniskt. 
Därför påminner vi dig som har en e-postadress men ännu inte har 
skickat den till oss, att skicka den till: brf.jarlastrand@bredband.net

Strandremsan planeras att komma ut minst fyra gånger om året.
 
I maj väljer vi ny styrelse
Idag är majoriteten av personerna i vår styrelse från HSB. Därför har vi 
tillsatt en samarbets-kommitté som består av medlemmar i BRF Järla 
Strand. Vår uppgift är att se till att vi som bor här får våra intressen till-
godosedda. Kommittén driver frågor och ger underlag/ rekommenda-
tioner till styrelsen. Samarbetskommittén har även kontakter den med 
den ekonomiska föreningen, samfällighetsföreningen och de övriga 
bostadsrättsföreningarna i Järla Sjö.

På årsstämman som äger rum i slutet av maj väljer vi vår egen styrelse, 
som då också tar över samarbetskommitténs arbetsuppgifter. Om du är 
intresserad av styrelsearbete eller vill ge förslag på personer - hör av dig 
till Johan Bergling tfn: 0708-84 05 90 alt. e-post: johan@bnk.se.

Planerar du att sätta upp markiser, infravärme och/eller parabol?
Felaktig montering på fasader och balkonger kan åstadkomma skador. 
Därför måste varje enskild medlem som önskar montera markiser, 
infravärme och/eller parabol skriva avtal med föreningen om att man 
tar fullt ansvar för montering och ev. kostnader. OBS: Endast markiser 
i godkända färger får sättas upp! Riktlinjer finns hos t ex Älvsjö Markis 
& Persienn AB, tfn 647 8100, där vi också har HSB-rabatt. För avtal 
och information kontakta Göran Klaesson i styrelsen, tfn 08-647 11 38, 
e-post: goran.klaesson@bredband.net   
 

Det är trångt i cykelförrådet
Vi undersöker olika möjligheter för att lösa problemet.

Har du haft problem med lampor som går sönder i kök och badrum?
Vi har upptäckt att glödlampor på 75 watt sitter på flera ställen där 60 
watt är högsta tillåtna gränsvärde.

Garageplats innebär inte att du får parkera gratis på gatan utanför
Du riskerar alltså att få parkeringsböter om du ställer dig på gatan och 
inte har månadskort för boendeparkering. Vi vill också informera om 
att det förekommer felparkering utanför 33:an, vilket blockerar infarten 
för sophämtarna.  

Stenkastning orsakar problem 
Vår stenbeklädda strandkant lockar många barn att kasta sten i vattnet. 
Vad de inte tänker på är att detta innebär att strandkanten sakta men 
säkert kommer att erodera. Om ni ser att stenkastning sker, säg till och 
förklara! 

Viktiga dagar i Järla

Mån 4 april Samarbetskommittén har möte. Har ni några frågor skicka 
ett mail eller prata med någon av oss i samarbetskommittén.

Lör 16 april Städ- och grilldag för BFR Järla Strand. Samling kl 12.00 
ovanför nya badbryggan

Lör 28 maj Järla Sjö-dagen. Information och program skickas ut av 
samfällighetsföreningen.

Mån 30 maj Preliminärt datum för Årsstämma i BFR Järla Strand. 
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