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Angående föreningsstämman.
Årsstämman för föreningen är planerad att hållas den 18:e maj.
Mer information om exakt plats och tidpunkt kommer att komma
och kallelse och dagordning kommer att delas ut i brevlådorna.
Den medlem som önskar lämna en motion till stämman skall göra
det senast 3 veckor före datumet för stämman för att vi skall
hinna få med dessa i tryck så att vi kan dela ut tillsammans med
kallelsen. Det betyder att dessa skall finnas oss tillhanda senast
under dagen onsdagen den 27:e April. Motioner som lämnas
senare än så kan tyvärr inte avhandlas på stämman.
Motionerna kan lämnas antingen i pappersform i brevlådan till
styrelserummet i föreningslokalen eller mailas till föreningens
epost info@bolinderbyn.se.
Källargångarna.
Vi har uppmärksammats på att det i många av källargångarna
förvaras väldigt mycket saker. I en del fall så mycket att EFS har
svårt att komma in och byta lampor i takarmaturerna. Detta är
inte tillåtet. Källargångarna tjänstgör även som nödutgångar från
fastigheten om det av någon anledning skulle vara så att man
inte kan ta sig ut via den vanliga ytterdörren. Det innebär att man
inte får använda källargången till förvaring av saker. En
begränsad mängd saker kan vara godkänt under förutsättning att
dessa inte är brännbara och att de inte är så stora att de stör
framkomligheten i källargången. Man måste kunna springa ut
den vägen utan att riskera att fastna i saker eller snubbla över
saker.
Ni som har saker förvarade i källargångarna ombeds att
omgående rensa så att inga brännbara föremål finns där och det
går lätt att ta sig förbi utan att riskera att snubbla eller fastna.

Angående Vattenmätare.
Ett antal vattenmätare kommer att behöva bytas ut den
närmaste tiden. De nya vattenmätarna kan fjärravläsas och vi
slipper då samla in mätvärden för de mätarna framöver. De som
är berörda kommer att få information i brevlådan om tidpunkt
för bytet.
Elektronikburen och farligt avfall.
Under de senaste veckorna har vi haft problem med tömning av
elektronikskroten och skåpet för farligt avfall i elektronikburen.
Detta på grund av att byggställningar, containers mm delvis har
blockerat åtkomsten för de som utför tömningen att backa in
med sin bil för att tömma. Vi har en pågående dialog med dem
om detta. Vi har noterat att det i samband med detta är ställts en
massa avfall bredvid och på skåpet. Detta är inte godkänt då
firman inte tömmer det avfallet enligt det avtal som finns med
kommunen. Det betyder att någon annan då måste ta ditt avfall
och köra det till Görväln eller annan plats där sådant avfall kan
lämnas. Om det av någon anledning är fullt i skåpet för farligt
avfall så måste man avvakta med att slänga sitt avfall eller själv
transportera det till görvälns ÅVC. Föremål som större färghinkar
och liknande som inte går i behållarna i skåpet får inte slängas
där alls utan det är man själv ansvarig för att transportera bort.
Vänligen respektera detta då det annars leder till att vi i styrelsen
får en massa extrajobb för att ta hand om detta avfall och det är
inget som vi har vare sig tid eller lust att hålla på med. Om detta
inte följs så måste vi eventuellt överväga att ta bort möjligheten
helt.

Kalender.
7 Mars – Nästa styrelsemöte.
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Kontaktlista
För felanmälan och fastighetsskötsel, kontakta EFS AB:
EFS Kundtjänst tel 08 - 580 119 50
Mån-Tor kl 08 -16, Fre kl 08-14, lunchstängt kl 11-12
Felanmälan på nätet: www.efsab.se
Välj ”Felanmälan” i vänstra kolumnen.

Jourtjänst (alla övriga tider för akuta fel): 0708 - 39 14 79

För frågor om föreningen, maila helst till: info@bolinderbyn.se
Det minskar styrelsens arbetsbelastning och ger generellt sett bättre och
mer exakta svar. Annars nås styrelsen per telefon:
Ordförande

Stefan Barmé

0765 – 26 93 12

Tvättstugan

Patrik Olsson

0735 – 11 35 15

Ekonomi & låntagning

Jan Vestlund

0705 – 11 60 23

P-platser

Johan Dibb

0707 – 77 25 93

Underhåll och ombyggnader

Michael Christiansen
Patrik Olsson

0706 – 10 25 07
0735 – 11 35 15

Föreningslokalen

Frida Törnvall

0739 – 10 12 54

Lars Robertsson
Sofi Nilsson
Lars Robertsson
Sofi Nilsson
Patrik Olsson
Frida Törnvall
Jörgen Westman
Johan Dibb

0707 – 89 69 91
0702 – 46 89 30
0707 – 89 69 91
0702 – 46 89 30
0735 – 11 35 15
0739 – 10 12 54
0708 – 86 23 81
0707 – 77 25 93

Jörgen Westman

0708 – 86 23 81

Nyckelärenden
Miljö och avfall
Trädgårdsärenden
Lägenhetsöverlåtelser
Hemsida

