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När det faller snöblandat regn och termometern visar noll kan det vara svårt att 
tro att våren är på väg... Men faktiskt så är grenarna fulla med små knoppar som 
väntar på att spricka ut och i rabatterna lyser små snödroppar och vintergäck.

Vi har en ny styrelse som utsågs på årsstämman i december. Numera är vi bara 
fem ledamöter mot tidigare sex ledamöter. Men vi har även fått en ny suppleant 
vilket vi är mycket glada för, kul att det �nns medlemmar som är intresserade av 
att jobba för föreningen. 

Ordföranden: Mattias Frendberg  Ledamot: Marie Strinnholm
Vicevärd: Jan Bäckstedt    Ledamot: Nils Kryger
Sekreterare: Stefan Mathisson   HSB-ledamot: Carina Ekdahl
       Suppleant: Annika Lindeblad

Vi kommer inom snar framtid att byta portkod, mer information om detta 
kommer i ett separat meddelande. Det är viktigt att vi är noggranna med att 
inte dela ut koden då vi inte önskar objudna gäster i våra trapphus eller på vår 
gård. Vi har tidigare haft litet problem med personer som tagit sig in. Passa 
gärna på att grindar och dörrar stängs ordentligt.

Nu har vi en ny, �n hemsida! www.randers.se 
Gå gärna in och kolla, där �nner du information om vad som gäller i våra 
gemensamma utrymmen, bastun, miljöhuset och mycket mer.
 
Vi har även en facebookgrupp där du kan gå med. Sök på Randers Brf. Här är 
det tänkt att vi grannar på ett lätt sätt kan kommunicera med varandra, ge tips 
och råd. 

På årsstämman kom det upp önskemål om tydligare instruktioner angående hur 
man sopsorterar. Som du säkert redan vet så är det av stor vikt för vår miljö att 
vi sorterar vårt avfall. Och det är egentligen inte så krångligt, dela upp färgat 
och ofärgat glas, kartong, metall och plast. Matrester går i de bruna påsarna. För 
en komplett guide där du kan söka på varje enskild produkt så har Sysav en 
fantastisk lista på sin hemsida! http://www.sysav.se/Privat/Sorteringsguiden-
for-hushall/?sg-t=avfall-lista

Lycka till! 
Och så ses vi förhoppningsvis 
ute på gården snart 
– bara ett par plusgrader till...!
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