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Angående föreningsstämman.
Vi vill påminna om att föreningens årsstämma är planerad att
hållas den 18:e maj. Det innebär att sista tidpunkt för
inlämnande av motioner är den 27:e april kl 16:00. Motioner
inlämnade efter detta kan tyvärr inte behandlas på stämman.
Kallelse inklusive dagordning, motioner mm kommer att
distribueras i brevlådorna samt på medlemsdelen på hemsidan
senast 2 veckor innan stämman.
Vi behöver också någon ytterligare funktionär till styrelsen samt
till valberedning så om du är intresserad av eller vet någon som
är intresserad så får du gärna höra av dig till valberedningen eller
till någon i styrelsen.
Källargångarna.
Enligt den senaste översynen av källargångarna som våra
fastighetsskötare gjort så har det på många håll inte blivit någon
förbättring vad gäller källargångar som är belamrade med saker.
Vi vill därför be er som har mycket saker förvarade i gångarna att
se över och rensa. I korthet så skall källargångarna vara lätt
framkomliga och brännbart material får endast finnas i
begränsad mängd. Sådant som kan orsaka giftiga gaser i händelse
av brand får inte förvaras där alls.
Om detta problem kvarstår så kan vi från styrelsens sida tvingas
ombesörja röjning där vi rensar ut gångarna för att inte vi skall
anses skyldiga till att ha åsidosatt brandskyddsarbetet. Detta är
något som vi helst vill undvika då det dels kostar tid och pengar
och dessutom utan tvivel kommer att leda till att vi rensar bort
saker som ni kanske vill ha kvar.

Städhelg och containrar för trädgårdsavfall.
Containrar för trädgårdsavfall kommer att ställas ut i byn under
helgen den 7-8/5. I dessa får endast trädgårdsavfall och liknande
slängas. Regler för vad som får slängas finns på kommunens
hemsida då det är dom som sätter regler för vad som får slängas i
olika typer av avfall. I korthet är det som får slängas där
gräsklipp, klipp från buskar, trädgårdsmaterial upp till 3cm, löv,
fallfrukt och jord från krukväxter. Försök vara noga med vad ni
slänger så att vi slipper straffavgifter.
Tvättstugan.
Vi i styrelsen har fått in synpunkter på att det är många som inte
röjer upp efter sig i tvättstugan. Vi har regelbunden städning av
lokalerna men det åligger också var och en som nyttjar
tvättstugan att plocka undan och städa efter sig så att
tvättstugan ser likadan ut när man lämnar den som när man kom.
Lämna tvättstugan i det skick du själv önskar finna den.
Grus på gångar och vägar i byn.
EFS kommer under de kommande veckorna att sopa upp och ta
undan det grus som ligger kvar efter vinterns halkbekämpning.
Detta sker i flera steg där man blåser ut gruset från gräsmattorna
på vägar och gångar och samlar ihop det i strängar så att det är
lätt att samla upp.
Vänligen sopa inte ut gruset på gräsmattorna då det leder till
merjobb för EFS och därmed ökade kostnader för föreningen.
Dessutom leder det till att det blir kvar mer grus på gräsmattorna
vilket ökar risken för att gräsklippare skall orsaka stenskott på
parkerade bilar, fasader och fönster. Det kan dessutom hända att
personer i närheten får grussprut på sig vid klippning.
Så låt gärna gruset ligga så tar EFS hand om det.
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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
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Jörgen Westman
Johan Dibb
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Jörgen Westman
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Nyckelärenden
Miljö och avfall
Trädgårdsärenden
Lägenhetsöverlåtelser
Hemsida

