INFORMATIONSBULLETIN FÖR
Bostadsrättsföreningen Kolarängen
december 2018 - januari 2019
Hej alla bostadsrättsinnehavare!
Här kommer en uppdatering från senaste styrelsemöten och andra punkter av intresse.
 Vi vill uppmana medlemmar att använda er mejladress. Den kan ni lämna på
www.HSB.se/norrastorstockholm mina sidor. Där kommer löpande information från HSB till medlemmarna
 Föreningens ordinarie årstämma kommer att vara tisdagen den 14 maj 2019.
 Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast torsdag den 28 februari 2019.
 Tvättstugan på Turbingränd 1 kommer att renoveras v 7-10 nästa år (11 februari - 8 mars 2019).
Hjärtstartare är beställda och kommer att sättas upp i anslutning till tvättstugorna på Turbingränd 1 och
Teknikvägen 83. Kurser kommer att anordnas när hjärtstartarna är på plats.
Hänvisningsskyltar kommer sättas upp av gubbgänget och fixargänget.
 Parkeringstillstånden har kommit för 2019. Tillstånden för 2018 gäller till den 13 januari - 2019. Vi kommer
ha öppet i styrelserummet den 3 januari 2017 klockan 18.00-19.00.
 Enkät kommer komma i januari om terrasserna och den vill vi gärna att ni besvarar så fort som möjligt och
lägger i styrelserummet på Turbingränd 14 eller i lådan i tvättstugan på Teknikvägen.
 Första styrelseexpeditionen är onsdagen 16 januari 2019 klockan 18-20 som vanligt och fortsätter med
varannan onsdag löpande under våren.
 Öppet hus kommer vi ha på Teknikvägen torsdagen den 24 januari klockan 19.00.
 Kommunen kommer hämta alla granar i år, sista dagen för att lägga ut granen är söndagen den 27 januari.
Två upphämtningsplatser för insamling av förbrukade julgranar där kommunen kan hämta dessa under
januari är följande:
Teknikvägen: i slänten där stora julgranen står nu - intill Teknikvägen 1
Turbingränd: vid Turbingränd 1 taxi & angöringsplats 2.
Vi kommer att skylta upp insamlingsplatserna vecka 1.
Styrelsen för bostadsrättsföreningen Kolarängen vill önska alla bostadsrättsinnehavare och medlemmar

En riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!
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