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Årsstämman äger i år som vanligt rum i Hökarängsalen i Söderledskyrkan
måndaeen 10 april kl 18.00

Särskild kallelse kommer att sändas ut.
Nlotioner till årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast kl 17.00
onsdagen den 22 mars .
Bredband
Som vi tidigare berättat kommer styrelsen att till årsstämman lämna en
redogörelse fiir nuläget och villkoren fiir ev installation de omtalade s k
bredbanden.

Placerins av fonderade medel
Styrelsen kommer att lämna fiirstag
fiireningens fonderade medel.

Verkfve till

låns.

till bättre långsiktig placering

av

'

Med tanke på de hårda betongväggar och tak vi har i våra lägenheter har
fiireningen köpt in en kraftig slagborrmaskin med tillhörande borrar. Den
som behöver låna kan vända sig till Wille Lundquist i 39:an.
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1. Bredband.

EnliE beslutet går nu styrelsen vidare med att tain offerter

på utbyte av TV-uttagen i samtliga
lägenheter. Styrelsen återkonrmer med mer information nar ippköiet är klart.
Det kan dtoja till hösten. Avtalet med comhem AB (tidigare fäUet-1V) är klarr.

2.Städdagen den 6 mai.
Styrelsentackar alla medverkande till ett jättebra jobb!( 36 hushåll deltog) Insatsen har stor
betydelse både for sammanhållningen och vår ekonod , vilket konuner alla medlemmar till del
Under städdagen lorbereddes utökning av antalet P-platser vid nedre Parkering.n, lik*å
iordningståilldes en gästparkeringsplats direkt vid infarten. I höst skall sedan rn " ,3alomrdand,
varningslampa " installeras vid infarten.

3. samarbete med övriga brf-fiireningar inom området.

Ett sådant har mjukstartat och närmast siktar vi på gemensam upphandling av snöröjning ( hu
vilket ord dessa dagar!) infor nästa säsong. Det visaåe sig finnas ett skriande behov av
parkeringsplatser,

uinrt

foranleder.

...

Sista anmälningsdag for anmälan om en sådan P-plats sätter14-x!![-22[ nqq[. Därefter hyrs
dessa
platser ut till sökande från andra foreningar. Styrelsen vill darmed också nämna
att....

med att sköta lägenhetsregistret och alla
Lytrn av lägenheter samt att hå1la reda på avtal och
köer till allmänna utrymmen, såsom exvis?-platser.
6. Unnsnvggning av brevlådeslqyltar och namnskyltar
Slutligen vill vi påminna om att Peter Ravström har en sk präglingsmaskin for etiketter till
brevlådor, narnnskyltar, "ej reklam " osv.
Tag kontakt med Ditt portombud eller Peter om du vill ha hjälp med att snygga upp dessa
skvltar.
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1. Bredband.

Enligt besked från comhem AB blir installationen giord senast 2001-01-15. Styrelsen
återkommer så snart vi vet datum ör byte av alla TV-uttag.

.-

2. I{östens städdag

blir söndaeen den

15

oktober

Insatsen vid städdagar har stor betydelse bade ft)r sammanh.illningen i foreningen och vår
ekonomi , det senare kommer j" alla medlemmar till del. Vi har en hel del tunga arbeten
denna dag så alla iir hi,irtliet viilkomna. Kan man bara jobba någon timme så iir det helt OK det viktiea iir att dra sitt strå till stacken. Så vailkomna till en trevligarbetsdag!
3. Bvte av luftlilter bakom elementen

V v ange nedan hur nr"ånga filter Du vill ha. Styrelsen bestiiller hem dem centralt så far vi en
lägre kostnad. Vi liimnax sedan ut bestiillda filter tillsammans med en råikning.

4. Nåera P-nlatser fortfarande ledisa
Det finns några P-platser kvar, så bestiill hos Sture Enge i nr 39 i tid.
Styrelsen undersöker ftr om vi kan såtta upp en bom vid infarten for att öka siikerheten.
5. Rensnine av avloop i köVbadrum.

-

V v ange nedan om ni iir intresserad av attfr detta utfort av vår WS-leverantör PAB AB.
Priset torde ligga mellan 1000-1500 kr.Föreningen tar in anbud om tilkäckligt många iir
intresserade.

-.€-j-:-----------6. Intresseanmälan

fiir köo

av

Klipp hiir

---

luftfilter och/eller avlooosrensnins.

Jae är intresserad av att köna:.......st luftlilter till det nris stvrelsen krn förhandla
fram. ( Preliminär nrislista se balaidan ! )
B. J.a- Jag är intresserad av avloppsrensning. ........... ( Skriv ja om Du är intresserad)

A.

KOK:......

84DRUM............

Namn...............

.,....... Adress: Majrovägen....
Lämnas i Föreningens brevlåda i nr37 senast den 13 oktober.
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I7(F85) ft r Tilluftsradiator

hnp://www.rettig. seitillbehor/tb I l.htm

VäI

enligt prislista 2000-04-01

-Priser

Partikelfilter EU7(F85) för Tilluftsradiator
typ PA och PAA.
600x300 mm
600x450 mm
600x600 mm
400x450 mm
400x600 mm

avl

6733358
6733359
6733360
6733361
6733362

149:-

'173r
195:-

173r
195:-
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Miliöglunnens arbete

I grovsoprummet har"second-hand" utvidgatsJi rekommenderar alla att lämna in sina "gamla
prylar" diir som ett led i återbruksarbetet. Vad meru??? Jo-kompostera MEIIÄ!!!!!! !!!!!!
2. Ekonomi
Styrelsen har utarbetat budget for är 2001 och finner att avgiften kan hållas oforändrad även
for år 2001. En forutsättning är att det inte htinder något dramatiskt med riintorna nästa år. då
foreeningens lån skall omsättas i sin helhet. Rapport kommer att lämnas till årsstämman i april.

3. Bvte av luftfilter bakom elementen
Bestiillningarna kommer att effektueras så snart inkopen giorts.
4.

Alla P-nlatser utom 2 st direkJ vid infarten är nu uthvrda

Extra säkerhets belysningar är uppsatta vid infarten.
Styrelsen kommer att ta in offert om installation av en bom vid infarten.
5. Rensning av avlopp i kök/badrum.

Ett lO-tat av medlefitmarna har visat intresse. Föreningen har haft kontakt med
Rensspecialisten I Huddinge AB, som erbjuder rensning till ett pris av 285 kr plus transporttid
med 200 kr:485 kr . Tel 6081610 alt 070725t422.
Styrelsen forsöker samordna rensning for dem som visat intresse och återkommer till dessa
med besked om dag.
6. Nva medlemmar

Vi halsar foljande nya medlemmar välkomna till foreningen
Lägenhet
Lägenhet
Lägenhet
Lägenhet
Lägenhet

nr 531
nr 533

534
nr 314
w 2ll
nr

Outi Erikson
Margareta Ericsson
Mikael och Karin Altinger
Jan och Yvonne Noren
Mika Kasurinen och Linn6a skogquist
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