
extrastämma
Den extra stämman kommer att äga rum 
den 1 december kl. 18.30 på Folkets hus. en 
särskild kallelse med information för detta 
kommer att skickas ut senast två veckor 
innan stämman. Den övergripande tanken 
är att vi ska behandla de motioner som vi 
inte behandlade under den ordinarie stäm-
man. 

Det finns fortfarande möjlighet att skicka in 
ytterligare motioner. För att styrelsen ska 
ha möjlighet och tid att skriva svar på dessa 
måste de inkomma styrelsen senast den 
25 oktober, endera på styrelsen@jakten.nu 
eller i föreningens brevlåda i 45:an. 

Felanmälan
Vi vill påminna om att felanmälan av even-
tuella problem ska göras till sBC, inte via 
mejl till Jakten. Du når SBC på vardagar kl. 
07.00-21.00 på telefonnummer 0771-722 
722, eller dygnet runt via deras hemsida: 
www.sbc.se/kontakt/felanmalan. Uppge 
”Jakten” som förening. Denna information 
finns även på www.jakten.nu under ”Felan-
mälan”.

UtBilDning i BranDskyDD
Vill du veta mer om brandsäkerhet? Vi har 
fått ett erbjudande om kostnadsfri utbild-
ning i brandskydd, från Brandskyddsfören-
ingen Väst, på ungefär en halvtimma, om 
tillräckligt intresse finns. Erbjudandet riktar 
sig till alla boende. Om intresse finns, skriv 
till styrelsen@jakten.nu, så återkommer 
vi med tidsförslag från Brandskyddsfören-
ingen Väst.

Bara elektronik i elVagnen!
tänk på att ta bort eventuella batterier ur 
era elprylar innan ni kastar dem i elvagnen. 
Det är också endast elektronik som ska kas-
tas däri. exempelvis är en vanlig strykbräda 
inte elektronik och ska i stället slängas i en 
container. Detta medför annars extrakost-
nader för föreningen. 

slUtBesiktning aV 
traPPHUsrenoVeringen
nu är trapphusrenoveringen inrapporterad 
som färdig. slutbesiktning kommer att äga 
rum en av de två sista veckorna i oktober, 
varpå åtgärder för anmärkningarna kom-
mer att genomföras.

på gång i JaktEn
brf jakten – Masthuggets pärla
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Allt gott! – Styrelsen


