
årsstämman den 6 maj
efter rekommendationer från sBC kom-
mer årets stämma att bli en helt digital 
stämma i kombination med poströstning. 
mer information kommer i kallelsen. 

kameraövervakning 
i garaget
På grund av inbrott och åverkan på bilar 
kommer garagesamfälligheten (LsF) att in-
stallera kamerövervakning i övre och nedre 
garaget. installationen kommer att påbör-
jas i mitten mars och beräknas tas i drift 
runt andra-tredje veckan i april.

återvinning av aerosoLer
det senaste tillskottet i återvinningsrummet 
är ett kärl för tomma sprayburkar (aeroso-
ler). där kan du slänga alla tomma spray-
burkar förutom de som har innehållit färg, 
bekämpningsmedel eller fogskum.

kLädinsamLing På gång
i ett sammarbete med Björkåfrihet (tidigare 
emmaus Björkå) kommer vi snart att kunna 
erbjuda klädinsamling i återvinningsrum-
met. där kan du skänka kläder, textilier och 

skor som behöver ett nytt 
hem – utan någon extra 
omkostnad för föreningen. 

information om vad man 
ska tänka på kommer att 
sättas upp tillsammans 

med insamlingskärlet.

hissar & tvättstugor
i år är det dags för stora fastighetsprojekt, 
både renovering av balkongerna samt sto-
ra takarbeten. vi tittar dock även på upp-
fräschning av fler områden i vår fastighet, 
bland annat tvättstugorna och inredningen 
i våra hissar.  

Container 23-26 mars
nu är det återigen dags för container och en 
chans att rensa ut och slänga uttjänta och 
trasiga saker. öppettiderna är som följer:

23 – 25 mars kl. 10-20•	
26 mars kl. 10-12•	

som vanligt får inte elektronik eller bygg-
material slängas i containern. elektronik 
kan du slänga i elvagnen i återvinningsrum-
met, byggmaterial på tippen.
 
allt gott!
/styrelsen
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P.S. 
nu när alla informations-
tavlor är på plats kom-
mer nyhetsbrevet från 
och med nu endast att sät-
tas upp där – inte i 
hissarna.


