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Extrastämma angående renovering 

av våra lekplatser på gårdarna 

Styrelsen har beslutat att lekplatserna ska 

renoveras.  

Styrelsen kallar därför till extra stämma den 

6 april där styrelsen förelägger ett förslag till 

renovering, för beslut.   

Inbjudan till information och kallelse till 

extrastämman delas ut separat i våra 

brevlådor. 

 

Information inför årsstämman - 

motioner 

Ärenden/förslag, motioner, som du vill att 

föreningens årsstämma ska besluta om, ska 

vara skriftliga och inlämnade till styrelsen 

senast den 10 april 2019. 

Föreningens årsstämma kommer att 

genomföras den 22 maj 2019. Du kommer 

att få en särskild kallelse till denna. 
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Information från valberedningen 

Till alla bostadsrättsinnehavare i föreningen 

som är intresserade av föreningen och 

styrelsearbete. 

  

Du kan delta som suppleant för att få 

inblick i styrelsearbetet, eller som ordinarie i 

styrelsen. Du kan också välja att ingå i 

valberedningen. 

Vill du själv prova på styrelsearbete, eller 

lämna förslag på någon som du anser 

lämplig, kontakta då någon av oss inför 

föreningens årsstämma 22 maj. 

Valberedningen: 

Elsa Grahn   elsa.grahn@blixtmail.se 

Inga Ericsson inga.ericsson@comhem.se 

AnnCharlotte Eklund 13A  018-250179 

 

Rensning av obehöriga cyklar i 

cykelställ och cykelhus  

 

(notisen avser inte just cyklarna på bilden) 

I mitten av april gör Sweax en inventering 

av cyklarna på området och märker upp 

dem med ett band. De cyklar som sen inte 

visar sig ha en ägare, kommer efter ett par 

veckor att ställas i ett förråd i tre månader. 

Därefter forslas de bort om ingen hört av 

sig till Sweax. 

Sweax kommer att lämna närmare 

instruktioner i våra brevlådor när det är 

dags för inventeringen. 

 

Parkera inte framför sophusen 

Tyvärr inträffar det fortfarande att bilar 

parkeras framför sophusen. Det är inte 

tillåtet, även om det bara avser ”en kort 

stund”. Det blockerar för sopbilarna och 

gör deras arbete mycket svårare. 

 

Borttagning av grus/sand från 

gårdarna 

Sweax meddelar att sopning av gårdarna 

sker i två omgångar. Den 1 – 2 april sker 

grovsopning och därefter s.k. finsopning 

med blåsning från gräsmattor m.m. För 

närvarande pågår förberedande sopning 

inför grovsopningen.  

 

Inga fartbegränsande blomlådor på 

Körvelgatan 

Med största sannolikhet kommer vi inte att 

få tillstånd av kommunen att placera ut 

blomlådor på gatan. Anledningen är de 

parkeringsplatser som finns längs med 

gatan, och som begränsar gatubredden.  

Däremot kommer polisen att göra 

hastighetskontroller där.  

 

 

 


