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Städdag 9 maj
Dags att vårstäda runt husen och i våra gemensamma utrymmen! Vår städdag är i år planerad till lördag
den 9 maj. Vi samlas kl. 10 vid sandlådorna/vändplanen framför 169-173:an och städar fram till
eftermiddagen. Det som behövs göras är bl.a. rensa buskage, städa Bakfickan och tvättstugan, rensa
källarförråd och källargångar, ta fram och tvätta av samt olja in utemöblerna. Ta på oömma kläder (och
ev. handskar). Föreningen bjuder på grillmat och dricka framåt 14.30-tiden. Det kommer att finnas två
containrar för grovsopor. Om vi alla hjälps åt att göra detta istället för att köpa in tjänsterna minskar vi
föreningens utgifter. Ni som inte kan komma på städdagen kan maila styrelsen@brfsanningen.se och få
en städuppgift i efterhand att göra.

Märk upp cyklar, barnvagnar, kälkar, pulkor mm!
Inför städdagen ska ni märka era cyklar, pulkor mm. Som ni vill ha kvar med namn+lgh.nr+2015.
Sådant som saknar lapp (ägare) kommer att omhändertas och förvaras av föreningen tills nästa års
städdag då det kastas. Förra årets omhändertagna cyklar kommer att tas ut för att endera omhändertas av
behövande boende eller kastas i container!

Källsortera mera!
Liselott Lööf, vår sophämtare, har det varit väldigt fullt i soprören förra veckan, såpass att de vill öka
hämtningen till 2 ggr/vecka. Detta skulle innebära en fördubbling av sophämtningsavgiften vilket
sannolikt kommer att leda till avgiftshöjning av boendekostnaden.
Vi ber därför ALLA att källsortera metall, plast, pappersförpackningar, glas och tidningar och ta det
till återvinningsholkarna vid korsningen Rusthållarvägen/Fogdevägen eller vid Djursjukhuset
(Ljusnevägen). Styrelsen planerar att göra om grovsoprummet till återvinningsrum för några/alla
fraktioner så att vi lättare kan källsortera hemmavid. Mer information hur man sorterar finns på
www.sopor.nu.

Cykelpool
Det finns funderingar kring att starta en cykelpool med lastcyklar av samma modell som Brf Friheten
gör. Tanken är att vi boende ska kunna låna en lastcykel för söndagsutflykten, storhandlingen, köra allt
källsorterat till återvinningsholkarna etc. Tycker du det låter bra? Eller dåligt? Maila oss gärna på
styrelsen@brfsanningen.se och berätta!

Extrastämma
För att behandla stadgeändringarna som beslutades om på årsmötet, samt för att revidera stadgarna
kallar styrelsen till extrastämma måndag 15/6 kl. 19-20. Mer information kommer senare (senast 2 v
innan).
Väl mött den 9 maj!
Styrelsen
Detta nyhetsblad finns också att ladda ner från www.brfsanningen.se

