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Grovsoprummet
En liten påminnelse kring grovsoprummet.
Där finns tre kärl. I de två yttersta lägger ni enbart
papp/kartong, väl ihopvikt. Små vanliga matförpackningar går ni med till
kommunens återvinningsställen. I det inre kärlet kan man slänga grovsopor, t.ex.
gamla väskor, blommor och trasiga kläder. Stora skrymmande saker som fyller hela
kärlet kör ni själva med till återvinningscentral. Kärlet töms endast var fjärde vecka.
I övre källargången har vi ett kärl för mindre el-skrot samt kärl för batterier och
glödlampor.

Nya elavtalet
Arbetsgruppen, bestående av medlemmar i föreningen, har nu valt elleverantör. De
har tagit in offert från fyra bolag och valet landade efter genomgång av dessa på
GodEl. De har tagit hänsyn till prisbild, möjlighet till rörligt och fast pris och
miljöaspekt. GodEl erbjuder el till självkostnadspris med Bra miljöval.
Installationen av mätarna skedde 22/2 och övergången till kollektivt elavtal är nu klar.

Stämma
Årets stämma blir 14/5. Motioner till stämman välkomnas. Lämna dessa per mail till
brfmuraren1@gmail.com eller i styrelsens brevlåda senast 16/4. Kallelse med
dagordning kommer i slutet av april.

Ny styrelse
Valberedningen har nu inlett arbetet med att föreslå ledamöter till en ny styrelse.
Intresserade medlemmar uppmanas kontakta valberedningens ordförande, Ann
Maliniak.

Ny fastighetsskötare
Återigen kommer vi att få en ny fastighetsskötare. Han börjar i mars och heter Nick
Kiani.

Tvättstugan
Ni tänker väl på att städa efter er i tvättstugan? Styrelsen har fått in klagomål på att
ordningen/renligheten i tvättstugan brister. Tvättstugan tillhör föreningens allmänna
utrymmen och det är allas ansvar att det är rent och snyggt när man lämnar.

Kontaktlistan
Ni glömmer väl inte bort möjlighet att lämna uppgifter på närmaste anhörig och
dennes kontaktuppgifter till styrelsen? Vi saknar fortfarande uppgifter från ett par av
er. Dessa uppgifter förvaras i styrelserummet så ingen obehörig kommer att ha
tillgång till dem.

Nya hyresavier
Fastighetsägarna har bytt hyresaviseringssystem vilket medfört att våra hyresavier
har fått ett nytt utseende.
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