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Gott Nytt År!
Julen är här och är snart över. Var det inte sommar nyss…? Nu är det dags
för nyår! Vi i styrelsen vill passa på att önska alla boende och medlemmar i
bostadsrättsföreningen ett riktigt gott nytt 2017 och samtidigt informera
väldigt kort om vad som händer i vår förening.

Hissrenoveringarna
Hissarna i 4an, 2an och 12an är färdigrenoverade!
Renovering av 8ans hiss startar enligt plan den 2 januari
och kommer att vara avstängd till 3 februari. 6an
renoveras veckorna 6-10. Ni som ännu inte fått nya
hissar: håll ut, de är ett stort lyft!

Nya sopsatelliter 2017
Vi kommer att få nya, snygga sopsatelliter under 2017.
Under 2016-2017 görs en hel del förbättringar av
styrsystemet vilket möjliggör att vi också kommer att
kunna återvinna biologiskt nedbrytbart avfall för skapande
av biogas.

Extraförråden
Vi har gjort en inventering av alla extra förråd och
justerat hyrorna så att de är mer enhetliga. Om man är
intresserad av ett extraförråd finns det några lediga
samt en kö att anmäla sig till. Hör av er till
janne@ekehjelmstorget.se

Nya stadgar till föreningen
En stadgeöversyn pågår. Vi har tagit hjälp av expertis för
att uppdatera och modernisera stadgarna. De kommer att
delas ut för påseende i god tid före årsstämman och ett
separat informationsmöte kring stadgarna planeras. I
sammanhanget kan vi påminna om att det står i stadgarna
att motioner till årsstämman lämnas senast den 1 februari.
Välkomna att göra det!

Trädgårdsgruppen ”rekryterar”!
Finns intresse att jobba med vår trädgård? Eller att göra
något annat? Det finns alltid behov av intresserade. Hör
av er till annika@ekehjelmstorget.se
Brandsäkerheten extra viktig på vintern
Glöm inte att släcka ljusen! En brandvarnare är t.ex. en
billig livförsäkring.

När granen ska ut
Du kan lämna granen på
Medborgarplatsen, vid staketet
ovanför Engelska parken mittemot Medborgarhusets
entré till den 31 januari. Undvik
helst att lägga den i en sopsäck
i soprummet.

Ekehjelmstorgets webbsida
Webbsidan är uppfräschad. Kolla gärna in den:
www.ekehjelmstorget.se. Där finns mycket information än
här. Lämna gärna synpunkter också, kanske saknar ni
något?

Varma hälsningar från styrelsen! (Lasse, Eva, Richard,
Janne, Joachim, Peter, Annika och Camilla)
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