Brf Margretelund www.brfmargretelund.se

NYHETSBREV
februari 2017
Stämma 20 april

Passa på att klippa och beskära

Årets föreningsstämma går av stapeln den 20
april i Båtviken kl 19.00. Fika serveras från kl
18.30. Välkommen!

Vår markvårdsentreprenör Åsa Thulin har
tipsat om att nu är bra tid att beskära gamla
grenar på buskar och ta bort sly i våra enskilda
närområden. Det är lättare att se uppstickare
ur marken och form på buskar innan löven
kommer.

Motioner ska skickas senast 31 mars till
styrelsen@brfmargretelund.se.

Städdag 23 april
Söndagen den 23 april är det dags för vårstädning. Vi samlas som vanligt vid röda
längan och får direktiv om vad som behöver
göras. I år kommer även container för
grovsopor att finnas på plats.
Väl mött!

Nya stadgar på gång
Det har kommit en ny lag för ekonomiska
föreningar, vilket innebär att vi måste uppdatera våra stadgar. Förslag på nya stadgar,
baserade på HSBs huvudstadgar, kommer att
skickas ut innan stämman och styrelsen presenterar dem på stämman för ett första beslut.
För att de ska kunna fastslås krävs dock två
stämmor, så vi kommer att hålla en extrastämma för detta den 4 maj. Läs mer på:
www.hsb/stockholm/bytastadgar.se

Grindar
Vänligen se till att hålla grindarna på vägarna i
området stängda. Det gör att biltrafiken hålls
mer försiktig.

Elskåp
Om du behöver komma in i ett elskåp på
utsidan av ett hus, finns nyckel på anslagstavlan i tvättstugan. Om föreningens huvudström går försvinner även fiberuppkopplingen. Det tar ca 5 minuter efter att elen är
tillbaka innan vi får kontakt med nätet igen.
(Det skedde häromkvällen vid ett byte av
säkring.)

Inbrott i Bromma – info från
Polisen
Den senaste tiden har villainbrotten ökat
mycket runt om i Bromma. Mycket ”häng” av
personer som inte förstått svenska, som
fotograferat och/eller sprungit från platsen
när de tilltalats. I flera av inbrotten har de tagit
sig in på övervåningen.
Ridande poliser, grannsamverkan, patrullerande av boende, facebookgrupper m m har
nu fått dessa inbrott att minska sista veckan.
Men då har inbrotten ökat i Traneberg,
Johannesfred och Abrahamsberg. På
Tranebergsvägen, nära Tunnelbanan södra,
har det varit inbrottsförsök i mitten av
februari.
Om du är hemma dagtid, var uppmärksam, ta
t ex en promenad runt i området vid tillfälle.

Påminnelse: Nya
kontaktuppgifter?
Vi i styrelsen vill vara säkra på att vi når ut
med information till alla medlemmar via mejl
och vet att ett flertal har ny e-postadress.
Därför vill vi be alla mejla sina kontaktuppgifter till Ulrica på
ulrica_ch_petersson@outlook.com.

Kommande styrelsemöten
I vår har styrelsen möten 8 mars och 5 april.
Hör av dig om du har frågor eller ärenden
som du vill att vi tar upp; skriftligen, så är det
lättare att hantera ärendet.
Mejla till styrelsen@brfmargretelund.se

