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Föreningsstämma 
Datum för föreningsstämman är tisdagen 20 maj, och den hålls som vanligt i 
Granbackaskolans aula. Se till att redan nu pricka in det i kalendern. Ytterligare information 
kommer att anslås på anslagstavlorna och material till föreningsstämman delas ut 2-4 veckor 
före stämman. 

Container 
Vi fortsätter med att ställa upp en container veckan efter påsk. Tidpunkt när containern är på 
plats är 22 – 27 april. Passa på att rensa i era utrymmen. Liksom vid tidigare 
containeruppställningar ska fortsatt insamlingsstationerna vid T-banehuset användas för 
papp/papper, plast, tidningar, metall, flaskor och batterier. Det enda som får lämnas i 
grovsoprummen under containerns uppställning är godkänt elavfall 

Uppfräschning av gemensamma utrymmen och närområde 
Det under 2013 inledda uppfräschningsarbetet kommer att fortsätta. Hittills har vi fräschat upp 
dörrar i entréerna, förråd och grovsoprummen, samt satt ut bänkar i entréerna. Vi återkommer 
med information om åtgärder under 2014. 

Grovsopor 
Det är med glädje vi kan konstatera att disciplinen för användning av grovsoprummen har 
förbättrats. TACK! 

Hushållssopor 32B 
Till höger om entrén 32B har det satts upp två kärl i en träbox motsvarande de som finns vid 
höghusen. Dessa är enbart till för boende i 32B, eftersom soprummet för 32B inte godkänns av 
SITA som hanterar alla sopor i Solna. Luckorna på boxen är försedda med lås som öppnas 
med portnyckeln. 

Föreningens hemsida 
Vi har beslutat byta leverantör av driften för vår hemsida. I samband med detta har det även 
gjorts en uppfräschning av innehållet. Ni når hemsidan på www.marskalken1.brfnet.org. Viss 
information kräver lösenord. För medlemmar respektive hyresgäster erhålls lösenord genom 
att skicka förfrågan till per.o.martensson@gmail.com.  

Informationsspridning 
För att snabbare och enklare sprida information till medlemmar och hyresgäster uppmanas ni 
att skicka er e-postadress till per.o.martensson@gmail.com. Uppge mer än en adress om fler 
boende ska få information direkt. 

Ett bra argument för medlemmar och hyresgäster att kunna nås via epost, är att Marskalken 1 
ska bli mer miljövänliga avseende bl.a. pappersförbrukning. Fortsatt kommer viss information 
skickas ut med epost eller publiceras på vår hemsida. T.ex. informationsbreven från styrelsen. 
Eftersom alla inte har uppkoppling mot Internet kommer även information anslås på 
anslagstavlorna. Årsredovisning och protokoll från föreningsstämman kommer även 
fortsättningsvis delas ut till medlemmarna. 
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