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Föreningsstämma 
Datum för föreningsstämman är torsdagen 11 juni kl. 19.00. Kaffe, te och vatten serveras från 
18.30 med en liten kaka. Det blir en annan lokal i år, nämligen Johan Enbergs väg 20, på 
Biyunakademins Hälsocenter. 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. Eftersom det blir kortare avstånd till lokalen för årsstämman, hoppas 
vi på ännu större anslutning. 

Container 
Vi fortsätter med att ställa upp en container nu på våren. Tidpunkt när containern är på plats är 
16 – 19 april. Passa på att rensa i era utrymmen. Liksom vid tidigare containeruppställningar 
ska fortsatt insamlingsstationerna vid garaget användas för papp/papper, plast, tidningar, 
metall, flaskor och batterier. Det enda som får lämnas i grovsoprummen under containerns 
uppställning är godkänt elavfall. Elavfall liksom annat miljöfarligt avfall får inte lämnas i den 
uppställda containern. 

Brandvarnare 
Föreningen installerade brandvarnare i samtliga lägenheter för 10 – 15 år sedan. Om inte byte 
redan gjorts är det tid att göra det nu. Det är medlemmens ansvar att det finns fungerande 
brandvarnare och står själv för kostnaden. Det ska finnas en brandvarnare per 60 kvadratmeter 
lägenhetsyta. Det innebär att det är bara ettorna i bottenplanet som klarar sig med en 
brandvarnare, alla övriga lägenheter behöver minst två. Hos hyresgäster installerar föreningen. 

Grindarna till källare och vind 
Det har vid ett antal tillfällen noterats att grindarna inte varit låsta. Vi ska inte låta ”tillfället 
göra tjuven” genom att lämna grindarna olåsta, så var uppmärksamma på att låsa efter er. 

Felanmälan 
På hemsidan och på anslagstavlorna framgår hur man gör felanmälan. Snabbast och effektivast 
service fås genom att göra anmälan på Nordstadens hemsida www.nordstaden.se. Vidare ska 
all felanmälan göras till Nordstaden. Att kontakta styrelsen medför längre ledtider. 

Renoveringsarbete 
I våra trivselregler och stadgar är det fastställt att vid renoveringsarbete, som kan medföra 
större olägenhet för grannarna, ska anslag sättas upp på anslagstavlan senast två dagar innan 
arbetet påbörjas. Görs inte detta kan det medföra att arbetet måste avbrytas. Vänligen studera 
trivselreglerna innan renovering påbörjas. 
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