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Otillåten dumpning av avfall i garage och i eller bredvid container
På förekommen anledning meddelas att det inte är tillåtet att ställa däck, betongsäckar eller annat avfall som
man vill bli av med vid burarna för elektronikskrot i garagen och naturligtvis inte på andra ställen i garaget heller.
Skräpet kommer inte att hämtas av de som tömmer burarna, det blir istället andra resurser i föreningen som får
ta hand om det. Det är heller inte tillåtet att ställa vitvaror utanför våra containrar. Vitvaror kan dock i samråd med
fastighetsskötaren placeras bredvid elektronikburen i garaget.

nr 1 Januari 2018

Stopp i sopsugen
På senare tid har vi haft flera stopp i sopsugen både på Tu och Te på grund av att grovsopor slängts i
sopnedkast och inkast till sopsugen, observera att enbart paketerat hushållsavfall får slängas där. Du som
orsakar stopp i sopsugen på grund av dumpning av otillåtet avfall kan bli skyldig att betala kostnaden för stoppet.
Renovering i garagen
Utbyte av brunnslock pågår i garagen Tu 2-16 och Te 1-9, 69-81. Avtalet för renovering av grundmurarna i
garagen är ännu inte klart och därmed heller inte tidsplanen men trolig start trolig start för arbetet är i höst.
Utbildning Hjärt-Lungräddning (HLR) med hjärtstartare
Ytterligare ett utbildningstillfälle är inbokat med Peter Wallgren från Civilförsvarsförbundet, torsdagen 28 mars kl
18-19:30 Tu 4. Anmälan till utbildningen görs till mats.lejnemark@kolarangen.se eller tfn 070-531 03 13
Gruppanslutning bredband/TV
Diskussioner med leverantörer pågår. För att ta reda på intresset för att föreningen skall teckna gruppavtal för
bredband och TV kommer en enkät att delas ut till alla medlemmar.
Fortsättning på terrassutredningen
Enligt undersökningen av föreningens terrasser som gjordes förra året (terrassutredningen) har vi inga generella
problem med betongen på terrasserna, det finns dock skador som borde åtgärdas. För att få ett samlat grepp
och underlag för åtgärder kommer en enkät att delas ut i början på april till alla som har terrasser.
Större buskar och träd i blomlådorna på terrassen
Påminnelse om informationen som gick ut tidigare om att rensa bort större buskar och träd i blomlådorna eller be
om hjälp. Anmäl om du vill ha hjälp senast 2019-05-30 till: fragastyrelsen@kolarangen.se
En ny mangel är beställd och kommer att installeras i samband med renoveringen av tvättstugan på Tu 1
Kommande styrelseexpeditioner i styrelserummet Tu 14
27/2, 13/3, 27/3, 10/4, 24/4, 8/5, 22/5
Vårens städdag blir 27 april 2019
Ordinarie årsstämma för Brf Kolarängen är bokad till tisdagen 14 maj 2019
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