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Miljöhusen! 
Det kommer bli mycket kartonger i våra miljö-
hus till julen, var så vänliga att hålla det städat, 
riv gärna sönder papp-kartonger så dina grannar 
också får plats att slänga vad de behöver.  
 
Vid behov finns container till vårt förfogande 
19 dec-7 jan. 

 
  
Försäljning av bostad 
Mäklarfirman Bjurfors har ett avtal med HSB 
för 10% billigare arvode vid försäljning. 
 
Hobbyrummet 
Hobbyrummet är nu klart att låna. Nyckel finns 
att låna på fastighetskontoret. 
 
Tyfon 
Tyfon är nu uppsagt och info möte kring bred-
band och IP-telefoni kommer hållas i februari. 
De routrar som ni fick vid uppstarten skall åter-
lämnas till fastighetskontoret senast siste mars 
2015.  
 
Kom ihåg 
 Släck levande ljus när du lämnar rummet!  
      Har du kollat batteriet i din brandvarnare? 
 
 Efter Jul – släng julgranarna vid de upplysta 

träden (dock ej vid Albinsrogatan 5A) 
 
 Nyårsraketer 

Det är något alldeles speciellt med ny-
årsafton. För att markera detta väljer  
många att skjuta in det nya året. Tyvärr 
innebär detta en säkerhetsrisk. Du som 
tänker smälla nyårsraketer – visa hänsyn 

och gör inte detta i närheten av våra fastigheter!  
 
 

 
Valberedningen har ordet! 
I en bostadsrättsförening är det viktigt att ha en 
bra och engagerad styrelse samt revisorer och 
valberedning som medlemmarna känner sig 
trygga med. Vi i valberedningen har påbörjat 
vårt arbete inför 2015 års föreningsstämma.  
Har du förslag på lämpliga medlemmar, som du 
vill nominera till Domarens styrelse, kontakta 
då någon av oss antingen per telefon eller fyll i 
bifogade blankett.  
Helene Hansson 040-96 58 42 

epost: helenehansson47@gmail.com  

Monica Bermsten 040-26 18 98 

epost: monicazorro.home@gmail.com  

Ditt engagemang är viktigt för vår förening! 

 
Inbrott 
Det har varit en del inbrott i området den  
senaste tiden. Vi ber er därför vara extra vak-
samma att inte släppa in okända personer i våra 
trappor. 
Ring 114 14 eller Securitas 040-661 01 65 om 
du ser eller hör något pågående inbrott.  
 
Mötesdatum 2015 
Styrelsen håller styrelse möten 2015 följande 
datum. 
19/1, 16/2, 9/3, 14/4, 4/5, 12/5, 15/6, 17/8, 14/9, 
19/10, 16/11, 7/12. 
 
 

                                        
                              

 
Vi i Styrelsen önskar er alla en rik-
tigt God Jul och Gott Nytt År!!! 

 


