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A"	bo	i	en	bostadsrä"
Att bo i en bostadsrätt innebär en hel del skillnader från att bo i hyresrätt eller hus. Vi äger
inte våra lägenheter utan köper en del i föreningen och får en lägenhet upplåten genom
medlemskapet. Det innebär att samtliga medlemmar är ansvariga för föreningens drift och
skötsel.
Största delen av föreningens utgifter finansieras genom avgifterna. Höga kostnader innebär
höga avgifter och lägre kostnader lägre avgifter. Onödiga kostnader för föreningen är till
exempel om den som ska inspektera ventilation inte kommer in i en lägenhet, eller om du
lämnar skräp i källaren som förvaltaren måste avlägsna på föreningens bekostnad.

Årsmöte	den	7	maj	kl.	19
Skriv redan nu i kalendern årsmötesdatumet. Kallelse kommer senare. På årsmötet väljs bland
annat en ny styrelse för föreningen. Du behövs i föreningens arbete! Ingen av oss är bra på
allt och därför är det bra att många engagerar sig efter förmåga och kompetens. Du kanske
kan verka någon tid i styrelsen eller bidra på något annat sätt. Tveka inte att i så fall kontakta
valberedningen: valberedning@brfsanningen.se eller styrelsen: styrelsen@brfsanningen.se

Gemensam	städdag	lördag	28	april	kl.	10-14
Vi ska göra fint på gårdar, i källare och andra gemensamma utrymmen. Samling på gården
mellan husen 165-181. Ca kl. 12 bjuds på grillkorv med dryck.
 
Kom ihåg att före städdagen märka dina cyklar, barnvagnar och annan egendom i källaren
med namn, lägenhetsnummer och telefonnummer! Annars tar styrelsen hand om allt som inte
är märkt på städdagen.

Inga	lösa	föremål	i	trapphus	eller	källargångar!
Trapphus och källargångar är våra utrymningsvägar och får inte belamras med saker. Cyklar,
barnvagnar och pulkor ska ställas i cykelrum, och saker som du vill bli av med ska du ta till
återvinningscentralen eller slänga i containern som ställs ut en gång i månaden på gården
mellan husen 165-181. Förpackningar (Glas, papp, papper, plast, metall) slänger du i
behållarna på återvinningsstation.

Värmesystemet
Vi håller på att åtgärdar värmen. Fram till påsk är det fullt påslag men vi behöver allas hjälp.
Vrid på era element för fullt och kontrollera att samtliga element blir varma. Anmäl kalla
element till styrelsen senast 2/4 så att vi vet vilka som behöver åtgärdas!
Styrelsen




