
  

Rapport från styrelsemötet 22 mars 

Kalendarium 

26 april Styrelsemöte 

8 maj Föreningsdag 

20 maj Årsmöte 

RENOVERING LEKPLATS BADVIKEN 
Arbetet är nu i sin slutfas och själva bygget är klart i slutet av april. Planteringen återställs senare i vår. 
 

SOPNEDKASTEN 
Sopnedkastenen i våra trapphus är endast till för hushållssopor. För att undvika stopp i sopnedkastet, släng 
inte sopor som inte passerar själva inkastet utan måste tryckas ned i systemet, till exempel pizzakartonger, 
galgar, pärmar, sopsäckar eller som nu senast golvplankor som fanns i systemet från port 15. 
 

VÅRA GÅRDAR 
Är i första hand till för lek och umgänge. Inte för trafik eller vårstädning av bil, moped eller cykel. Som vi 
tidigare meddelat är det inte tillåtet att byta däck på våra gårdar utan endast av och i lastning kortare stund.  
 

ERBJUDANDE 
Många har nappat på våra erbjudande om ny säkerhetsdörr och /eller fönsterrenovering. Har du missat att 
lämna ditt intresse, är det inte försent än utan lämna blanketten i styrelsens brevlåda direkt så löser vi det. 
 

FÖRENINGSSTÄMMAN 
Årets föreningsstämma kommer att ske genom poströstning den 20 maj. Mer information kommer att 
anslås i portarna, på hemsidan samt delas ut i samtliga brevlådor. 
 

BRFSVARTVIK.COM 
Glöm inte att kika in på vår hemsida med jämna mellanrum och uppdatera dig om vad som händer. Har du 
synpunkter, funderingar, så skicka ett mejl eller lägg en hälsning i vår brevlåda vid port 49. Vill du ha dessa 
nyhetsbrev som mejl kan du starta en prenumeration på hemsidan så kommer 
de löpande när det finns information att förmedla.  
 

TA HAND OM VARANDRA! 
Vi behöver fortfarande följa de föreskrifter och allmänna råd om att förhindra 
smitta av covid-19. Hjälp gärna varandra i trapphuset och håll kontakten med 

nära och kära. HÅLL I, HÅLL UT, HÅLL AVSTÅND, HÅLL KONTAKT 
 

GLAD PÅSK! 
Styrelsen önskar alla boenden en 
riktigt Glad Påsk och en skön vår! 
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