Brandsäkerhet.
Vår förening är ålagd att bedriva systematiskt
brandskyddsarbete
Syftet är att i samarbete med boende förebygga
brand, begränsa dess spridning, säkerställa
utrymningsvägar och aktivt verka för ordning och
reda i gemensamma utrymmen.
Periodisk kontroll genomförs av
brandskyddsansvarig med fokus på brandsäkerhet i
resp. våningsplan, gemensamma förrådsutrymmen,
status på branddörrar och utrymningsvägar.
Genomförd tillsyn dokumenteras och avvikelser med
krav på åtgärd delges berörd lägenhetsinnehavare.
En firma kommer också att kontrollera dörrarna till
trapphusen så att dessa stänger automatiskt.

Sandfallet-nytt
8 mars 2021

Expeditionen (Stubbvägen 10) är stängd
tillsvidare
Du kan nå styrelsen på mailadressen
Sandfallet.hsb@gmail.com tel 0763044496
Sandfallets hemsida hittar du här:
www.sandfallet.nu
Påskliljorna tittar försiktigt fram och önskar sol och
värme. Kanske blommar de till påsk!

Vårstädning

Årsstämman

Det blir tyvärr ingen städdag i vår. Corona tycks ta
nya tag och vaccineringen verkar dröja. Var och en
kan naturligtvis gå ut en fin vårdag och fixa så att vi
får det fint. Det är inte heller fel att bjuda de som bor
i trapp-uppgången på fika ute
och på så sätt lära känna
sina grannar.
Den 14 till 18 april
kommer det att finnas en
container uppställd i
närheten av komposten.

Årsstämman 6 maj 2021 kommer att genomföras
helt och hållet genom poströstning. Detta innebär
alltså att ALLA med rösträtt, som avser att rösta, gör
så via poströst.
Mer information kommer senare.

Rökning

Motioner
Motioner till föreningsstämman ska vara inlämnade
senast 31/3 i föreningens brevlåda.
En motion är ett förslag till beslut som väcks av en
enskild person eller grupp av personer i en
beslutande församling.
Skriv en kortfattad rubrik

Rökning i allmänna utrymmen får inte förekomma!
När man röker på sin altan är det viktigt att ta reda
på vart röken tar vägen så att grannen inte får in den
till sig. Självklart tar du vara på fimparna!

1. Skriv vad ärendet handlar om

Laddplatser

3. Skriv under dokumentet med ditt namn och ditt
lägenhetsnummer.

Vill du kunna ladda din elbil?
Styrelsen undersöker det framtida behovet av
laddplatser för elbilar. Eventuella laddplatser
kommer att placeras i kallgarage eller utomhus.
Är du intresserad av laddplats kontakta styrelsen via
mejl.

2. Avsluta motionen med att själv ge ett förslag
som årsstämman kan besluta om

Valberedningen
Det närmar sig årsmöte/stämma. Valberedningen vill
att ni som är intresserade av styrelsearbete hör av er
då flera styrelsemedlemmar avgår.
Ring Christer Grahn på nummer: 076-893 99 95

