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Soprummen igen 
Tänk på att våra soprumskärl kan bli 
fulla och då får det inte plats mer. 
Så hände efter nyårsfirandet och då 
såg det ut så här. 
 

 
 
Behåll dina sopor hemma tills kärlen 
är tömda och det finns plats igen! 
 
Årsmöte 2019 
Notera 29 april i din kalender. Då är 
det planerat årsmöte för föreningen. 
Inbjudan kommer senast 14 dagar 
innan. 
 
Motioner 
Senast 15 mars ska alla motioner 
inför årsmötet vara inlämnade. 
 
Elavläsning 
Glöm inte att notera elförbrukningen, 
notera på lappen som kommit i din 
brevlåda. 
Ifylld lapp lämnas i brevlådan utanför 
styrelserummet på Karl Gustavsgatan 
31 senast 31 januari. 
 
 
Renoveringar 
Arbetet med att byta hissar har 
påbörjats. Det gäller hissarna på 
Viktoriagatan 32-36 och beräknas 
vara klart i februari. 
 
Taket kommer att lagas under januari 
och kan medföra vissa ljudstörningar. 
 
                

           Styrelsearbete 
Vi behöver nya ledamöter i styrelsen för Brf Askungen1! 
 
Vill du vara med att påverka din boendemiljö, hör av dig till 
valberedningen snarast. 
Styrelsen består idag av 7 ledamöter och 1 suppleant. Vi 
träffas en gång per månad, oftast första måndagen i varje 
månad om det inte är en helgdag. 
På våra möten deltar också vår förvaltare från HSB, 
 
Mandattiden är 2 år. Vi har olika arbetsuppgifter i styrelsen. 
Någon eller några är ansvariga för de olika projekt som 
pågår, till exempel våra hissrenoveringar, värmesystemet, 
information till medlemmar mm. 
 
Har du specialkunskaper inom teknik, byggnation, juridik, 
trädgård och liknande, är vi glada om du hör av dig 
snarast.  
Gillar du att fixa med möten, sommarfester, glöggmingel är 
du varmt välkommen. 
 
Du måste vara myndig men i övrigt har ålder ingen 
betydelse. 
 
Kontakta valberedningen  
Mail: christer.dijner@kranlyft.com 
Tel:  0708 666 444 
 
 

 
Månadens ordspråk 
I perioder när det inte finns någon ledning, står 
samhället stilla.  Framsteg uppstår när djärva, dugliga 
ledare griper möjligheten att ändra förhållanden till det 
bättre. 
Harry S. Truman 

 
 

 NYHETSBREV januari 2019 
 


