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Angående föreningsstämman.
Tiden för inlämnande av motioner har gått ut. Vi har fått in ett
antal motioner som kommer att avhandlas på stämman.
Dagordning till stämman har delats ut i brevlådorna i byn och
årsredovisningen finns på medlemsdelen på hemsidan. Om du
glömt lösenordet dit så är du välkommen att kontakta oss på
info@bolinderbyn.se. Vi hälsar alla medlemmar som vill deltaga
på stämman hjärtligt välkomna till matsalen i Ulvsätraskolans
matsal onsdagen den 18/5 kl 19:00. Väl mött.
Hälsning från frånträdande ordförande.
Föreningens årsstämma närmar sig och i och med det kommer
jag att frånträda mitt ansvar som ordförande för föreningen. Det
är inte helt utan en känsla av vemod. Visst är arbetet under
perioder både krävande och utmanande men det är samtidigt en
stor känsla av tillfredställelse att känna att jag faktiskt bidrar till
att hålla vår förening och dess fastigheter i gott skick vilket
gagnar alla boende i området.
Det har också varit enormt roligt och givande att arbeta med den
styrelse vi haft i föreningen och jag är mycket tacksam för allt
stöd jag känt under min tid som ordförande.
Jag är övertygad om att den styrelse som tar vid efter mitt
frånträde (Som till stora delar troligen blir samma styrelse som
tidigare) kommer att fortsätta att arbeta för att Bolinderbyn
fortsatt skall vara en bra förening och ett bra boende och jag
önskar den nya styrelsen lycka till i sitt arbete och jag känner mig
övertygad om att alla känner sig motiverade att fortsätta jobba
på samma sätt som tidigare för att genomföra de projekt, både
större och mindre, som behöver genomföras för att föreningen
skall fortsätta vara en välmående och bra förening att bo i.

Avfalltyper i vår återvinning.
På förekommen anledning så känner vi att vi vill påminna om att
bara för att något är tillverkat i metall eller plast så innebär detta
inte att det är metallförpackning eller plastförpackning.
Metallförpackningar är exempelvis konservburkar och liknande.
Plastförpackningar är påsar och andra plastförpackningar.
Tumregeln är att om det varit förpackning till något du köpt så är
det förpackning. I annat fall är det inte att betrakta som metalleller plast-förpackning. Detta är fortfarande något som orsakar
en hel del extraarbete då det tydligen är många i byn som inte
respekterar vad som är förpackning respektive inte.
Därutöver vill vi också uppmana er som använder återvinningen
att undvika att samla på sig stora mängder material för att
slänga. Vi har noterat att det finns ett antal boende som samlar
på sig förpackningar av plast, papper och metall under en månad
eller mer vilket leder till problem då ett hushåll som vid ett
tillfälle slänger förpackningar för flera månader ofelbart leder till
att kärlen blir överfulla och locken därmed inte går att stänga.
Detta är i längden ohållbart då det leder till att förpackningar
blåser iväg och hamnar i naturen istället och plast i naturen är
något som ingen av oss vill ha.
Vi har i nuläget inga indikationer på att felanvändningen av vår
återvinning skulle ha med utomstående att göra då det vid
samtliga interaktioner vi haft konstaterats att det varit boende i
området som använt vår återvinning. Om du noterar personer
som inte är boende i byn som använder vår återvinning så får du
gärna försöka dokumentera detta och meddela styrelsen så att vi
har underlag för att vidta åtgärder.

Gällande fiberomvandlare.
På förekommen anledning så känner vi att det är nödvändigt att
påminna om att Fiber installerats på föreningens bekostnad i
samtliga bostäder. De fiberomvandlare som därför finns i alla
bostäder får därför under inga omständigheter demonteras eller
på något sätt göra åverkan på. Om du i samband med renovering
behöver flytta på befintlig fiberomvandlare så måste detta
utföras av någon som är kunnig och auktoriserad att göra detta.
Om du på eget bevåg tar bort eller på annat sätt gör åverkan på
befintlig fiberomvandlare så kommer vi att debitera detta vilket
är frågan om relativt höga kostnader då det eventuellt leder till
att man måste dra om fiber till bostaden.
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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

