PRÄSTGÅRDSNYTT
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Årsstämma onsdagen 13 maj kl: 19.00 ute på gården

På grund av rådande omständigheter med coronaviruset kommer stämman att hållas utomhus på föreningens
innergård för att minska risken för smittspridning. Vi hoppas att så många som möjligt kan delta på stämman.
Om du är sjuk, är i riskgrupp eller av annan anledning inte har möjlighet att närvara kan du delta genom
fullmakt. Ta med dig en stol eller en pall och så ses vi på gården!
Renovering av Miljörum/soprum
Som tidigare informerat ska föreningens miljörum
renoveras. Det ska målas om och rummet ska
byggas ut då vi ska införa käll- och avfallssortering.
Grovsoprummet kommer att hållas stängt från och
med måndag den 11:e maj och stängning pågår
under hela renoveringsperioden.
Information om öppning, behörigheter och regler
kommer senare. Under renoveringsperioden kan ni
källsortera er avfall vid återvinningsstationen på
Götalandsvägen 205. Vid större avfall och farligt
avfall hänvisar vi er till Återvinningscentralen vid
Östberga, Bussens väg 2.
Takarbetet & solceller
Takrenovering är inne i etapp 2. Takarbetet
fortsätter enligt tidplan. Sista etappen beräknas att
påbörja vecka 27. Under vecka 27 kommer även
solcellsarbetet att påbörja.
Håll dörrar stängda
Håll alla entréer och dörrar till gemensamma
utrymmen stängda. Detta gäller portar, vindsförråd,
cykel/barnvagnsförråd, soprum och dörrar till
loftgångar. Vi vill påminna om detta då några
medlemmar i föreningen haft inbrott i deras
vindsförråd.

Ingen städdag denna vår
Styrelsen har valt att inte annordna någon städdag
denna vår pga att vi vill minska risk för
smittspridning. Vi kommer därför inte kunna
erbjuda våra medlemmar någon container slänga
grovsopor i.
Tänk på ljudnivån
I dessa tider spenderar många av oss en stor del av
tiden hemma. Rutinen är därför förändrad. Vi vill
passa på att påminna dig om att fortsätta följa våra
trivselregler. Att visa hänsyn för varandra är extra
viktigt 22.00-07.00. Det handlar bland annat annat
om att tänka på volymen på din TV, dator eller
stereo. Eller exempelvis att inte borra eller spika på
vardagar 20.00-08.00, eller helger 20.00-10.00. Fler
trivselregler finns att ta del av på brfprastgard.se.
Cykelrensning
Märk era cyklar som står i cykelförråden med
följande info:
1. Förnamn och Efternamn
2. Lägenhetsnummer (tre siffror som står på
er dörr)
3. Årtal: 2020
Gamla märkningar gäller ej och cyklar som inte är
märkta korrekt kommer att forslas undan efter
fredagen den 5 juni.

BZZZ!
Har ni sett våra
fina bihotell som
sitter uppe vid
soprummet?

