INFORMATION FRÅN STYRELSEN

Föreningsstämma
Datum för föreningsstämman är bestämt till tisdagen 30 maj kl. 19.00. Kaffe, te och vatten
serveras från 18.30 med en liten kaka. Adress är Johan Enbergs väg 20, på Biyunakademins
Hälsocenter. Se till att redan nu pricka in det i kalendern. Material till föreningsstämman delas
ut 2-4 veckor före stämman.
Container
Vi fortsätter med att ställa upp en container nu på våren. Tidpunkt när containern är på plats är
6 – 9 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.
Grovsoprummen
Vi har nu ett grovsoprum kvar. Styrelsen uppmanar alla att använda det på rätt sätt enligt
anslag i grovsoprummet. Glädjande så har det skett bättring, men missbruk som leder till
onödiga kostnader, t.ex. att lägga saker utanför containrarna eller kasta miljöfarligt avfall,
kommer medföra att det stängs.
Ventilation
Vi jobbar vidare på att åtgärda de problem som vi haft, och till viss del fortfarande har. Nästan
allt är åtgärdat, men ett par mindre saker återstår. När detta är gjort är förhoppningen att allt
ska fungera tillfredsställande. Det som noterats är att vissa lägenheter har installerat drivande
(motordrivande) köksfläktar. Eftersom vi har gemensamma frånluftstammar, är det i lag
förbjudet med drivande fläktar. Dessa måste därför omgående tas bort. Många lever i tron
att man äger sin lägenhet och därmed kan renovera efter eget sinne. Så är inte fallet, utan som
medlem äger man rätten att bo i lägenheten så länge man följer stadgar, bostadsrättslagen,
trivselregler och andra krav. Styrelsen har t.ex. rätt att inspektera efter genomförd renovering.
Övernattningsrummet
Det har införts nytt betalningssystem för övernattningsrummet. För att minska
kontanthanteringen ska du betala hyran för rummet till vårt plusgiro 12 10 00-4. Mer
information finns på hemsidan www.marskalken1.se
Rensning i gemensamma utrymmen
För 5 – 7 år sedan gjordes en rensning av framförallt cyklar, men även annat i de
gemensamma utrymmena. I vår, innan cykelsäsongen drar igång på allvar, är det dags igen.
Information om hur denna rensning kommer att gå till kommer vi att sprida på hemsidan, i era
brevlådor samt anslå i föreningens portar i god tid innan det är dags.
Möjlig föreningsaktivitet till sommaren
En idé har väckts om att föreningen skulle kunna bjuda in till en grillkväll till sommaren, där
de medlemmar och hyresgäster som vill deltar och träffar sina grannar under enkla och
trivsamma former. Vi kommer att undersöka intresset för detta under våren, och återkommer
med mer information och eventuell inbjudan i samband med föreningsstämman den 30 maj.
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