Information från Brf Tärnan 2

Meddelande 2015-05-12
VIKTIG INFORMATION
Som gäller samtliga boende med infart till Bagarbyvägen 13, 15, och 17.
Infartsvägen kommer att vara avstängd dagtid mellan 07.00 och 16.00 vissa dagar.

Undvik fuktskada
Passa på nu i samband med stamrenovering att lägga in en speciell plastmatta
under diskmaskin och kyl/frys (gäller er som inte redan gjort detta).
Detta gör att ett smygande läckage kan upptäckas tidigare så att skador minskas.

Årsstämma 2015 och Information
Föreningens årsstämma är flyttad till onsdag den 27 maj 2015 kl 18.30 i Biblos vid
Aniaraplatsen i Sollentuna Centrum. Kallelse till årsstämma har delats ut.
Årsstämman avslutas senast 21.00 och vi dricker kaffe och äter smörgås/något sött
precis som vanligt. Tyvärr kan inte Ronnie och Micke närvara vid detta tillfälle men
efter årsstämman kommer viss information ske runt vårt stambytesprojekt.
OBS! För att underlätta planeringen är vi tacksamma om du svarar snarast möjligt till
vår mejladress alternativt i föreningens brevlåda (vid nedgången till källaren).

Nya medlemmar
Vi välkomnar våra nya medlemmar Cristian och Florela Calinescu som flyttar in i
Bagarbyvägen 17E i mitten av maj och hoppas att de ska trivas hos oss.
Samtidigt så passar vi på att önska Veronica Grönqvist lycka till med sitt nya
boende.

Avfallshantering
Det är absolut förbjudet att ställa soppåsar utanför avfallskärl om de är fulla.
Renhållningen tar inte det som ligger utanför kärl. Fåglarna hackar sönder påsar och
skräpar ner om kärlen inte är stängda dessutom kommer råttor åt avfallet. Detta är
inte acceptabelt. Kom ihåg att vi också har kärl vid Töjnavägen som kan användas
när övriga kärl börjar bli fulla.
Trivselregler:
 Försök att använda normal soppåsar som ni pressar ihop och komprimerar.
 Lägg inte i skrymmande avfall som t ex förpackningsmaterial i avfallskärlen.
Ej heller möbler eller byggmaterial.
 Om kärlet fullt, fördela avfallet till ett annat kärl. Lägg inget avfall utanför kärlen.
Om ni har skrymmande avfall, ta detta till en återvinningsstation.
Har ni inte bil, be någon snäll granne, vän eller släkting att hjälpa er.
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