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Vårens	  städdag	  -‐	  4	  maj	  	  
Vilken	  härlig	  uppslutning	  det	  blev!	  Alla	  väder	  
hade	  vi	  också.	  Alla	  uppgifter	  hanns	  med	  och	  
gräset	  blev	  klippt!	  	  

	  
Trädgård	  -‐	  Uteplats	  
Som	  ni	  ser	  har	  det	  hänt	  något	  i	  vår	  fina	  
trädgård!	  Vi	  har	  fått	  nya	  utemöbler!	  Två	  nya	  
grillar	  finns	  det	  också.	  Vill	  man	  grilla	  så	  står	  en	  
av	  grillarna	  ute	  på	  uteplatsen,	  grillkol	  står	  man	  
för	  själv.	  När	  man	  grillat	  klart	  gör	  man	  rent	  
gallret	  och	  låter	  kolen	  ligga	  kvar,	  de	  kan	  
användas	  av	  nästa	  grillmästare.	  Det	  går	  inte	  
att	  boka	  uteplatsen	  för	  helt	  eget	  bruk.	  Alla	  ska	  
ha	  tillgång	  till	  den.	  Vill	  man	  bjuda	  över	  vänner	  
och	  släkt	  är	  det	  såklart	  okej,	  då	  kan	  man	  låta	  
grannarna	  veta	  att	  man	  ska	  vara	  flera	  stycken	  
som	  nyttjar	  platsen	  vid	  en	  speciell	  tid,	  så	  kan	  
grannarna	  välja	  om	  de	  vill	  grilla	  vid	  en	  annan	  
tid.	  	  

Trädgård	  -‐	  Gräsklippning	  
Det	  är	  medlemmarna	  själva	  som	  sköter	  om	  
trädgården	  och	  klipper	  gräset,	  detta	  för	  att	  
spara	  in	  på	  en	  stor	  kostnad.	  Lena	  är	  
trädgårdsansvarig	  och	  kommer	  behöva	  hjälp	  
med	  framför	  allt	  gräsklippningen	  i	  sommar.	  
Vill	  du	  hjälpa	  henne?	  Ring	  eller	  maila!	  
	  

Trädgårdsskötsel	  lättare	  från	  1	  juni	  
Vill	  du	  plantera	  blommor,	  klippa	  häcken	  eller	  
rensa	  ogräs?	  Från	  och	  med	  den	  1	  juni	  så	  finns	  
alla	  verktyg	  du	  behöver	  i	  lilla	  förrådet.	  Här	  
finns	  också	  gräsklippare.	  Det	  ligger	  rakt	  fram	  i	  
källaringången	  vid	  port	  42.	  Din	  lägenhets-‐
nyckel	  passar	  dit	  så	  du	  kan	  lätt	  komma	  åt	  det	  
du	  behöver.	  På	  insidan	  av	  dörren	  sitter	  en	  
förteckning	  över	  det	  som	  finns	  där,	  var	  noga	  
med	  att	  lämna	  tillbaka	  det	  du	  plockar	  ut!	  Om	  
något	  saknas	  eller	  går	  sönder,	  kontakta	  Lena.	  

	  
Sopor	  
Föreningen	  har	  ingen	  hantering	  av	  grovsopor.	  
Detta	  för	  att	  det	  kostar	  enormt	  mycket	  att	  ta	  
hand	  om.	  Varje	  medlem	  får	  själva	  ta	  hand	  om	  
sina	  grovsopor.	  Se	  bifogad	  information	  om	  
närmsta	  återvinningscentral,	  där	  är	  det	  gratis	  
att	  slänga	  saker.	  
	  
Vi	  har	  fått	  önskemål	  om	  att	  kunna	  ta	  hand	  om	  
matavfall	  på	  ett	  bättre	  sätt	  än	  idag.	  Lena	  
undersöker	  nu	  möjligheten	  med	  en	  kompost	  
eller	  matavfallssortering	  i	  soporna.	  Mer	  
information	  om	  detta	  kommer!	  
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15	  öppna	  minuter	  
Varje	  styrelsemöte	  inleds	  med	  15	  öppna	  
minuter.	  Det	  innebär	  att	  du	  som	  medlem	  är	  
välkommen	  ner	  till	  styrelserummet	  om	  det	  är	  
något	  du	  vill	  ha	  mer	  information	  om	  eller	  att	  vi	  
ska	  ta	  tag	  i!	  Vi	  kommer	  att	  ha	  styrelsemöten	  
följande	  datum:	  
• 4	  augusti	  kl.19	  
• 6	  oktober	  kl.19	  
• 1	  december	  kl.19	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Väkommen	  på	  invigning	  15	  juni	  
Nu	  när	  vi	  har	  ett	  stort	  härligt	  bord	  vill	  vi	  inviga	  
detta	  med	  alla	  er!	  Den	  15	  juni	  tänkte	  vi	  grilla	  
lite	  vid	  uteplatsen.	  	  
	  
Alla	  medlemmar	  är	  inbjudna!	  Kl.16	  tänder	  vi	  
båda	  grillarna,	  du	  tar	  själv	  med	  det	  du	  vill	  grilla	  
så	  fixar	  styrelsen	  potatis,	  sallad	  och	  dricka.	  
	  
OSA	  senast	  fredagen	  den	  13	  juni	  till	  
brfboren@gmail.com	  eller	  till	  någon	  i	  
styrelsen.	  
	  
Välkommen	  önskar	  styrelsen	  
Sophie,	  Birger,	  Lena,	  Anna-‐Pia,	  Johanna,	  
Sandra	  och	  Aron	  
	  
	  
	  

Kontakt	  
Behöver	  du	  komma	  i	  kontakt	  med	  någon	  i	  
styrelsen?	  Du	  kan	  alltid	  maila	  till:	  
brfboren@gmail.com,	  i	  ämnet	  skriver	  du	  
vad	  frågan	  rör	  så	  kontaktar	  vi	  dig.	  
	  


