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HEJ GRANNAR!
Våren närmar sig!
Här kommer en uppdatering från styrelsen:
Stämma & Städdag
Den 28e april är det städdag, med grillning och kaffe på gården samt
påföljande föreningsstämma på Kristinehovs Malmgård. Vi hoppas
att så många som möjligt kan närvara. Kom ihåg att om ni inte har
möjlighet att närvara på stämman kan en skriftlig fullmakt lämnas till
valfri annan person i föreningen.
Gemensamma utrymmen
1. På senare tid har hushållssopor slängts i plaståtervinningen, därför
har plast och glas bytt plats för att minska förväxling mellan plast och
hushållssopor.
2. I kärlet för grovsopor får inte elektronik slängas. Den elektronik
som slängs bland grovsopor sorteras ut vid upphämtning och placeras
på golvet vilket leder till ett stökigt soprum. Elektronikåtervinningen
finns i källaren.
3. Gräsmattan är fortfarande relativt nysådd och skör. Beträd
gräsmattan med försiktighet tills det att varmare väder och sol gett
gräsmattan en chans att sätta sig.
4. Trapphus samt alla gemensamma utrymmen måste vara fria från
privat egendom på grund av brandsäkerhet samt tillgänglighet för
städning.

Bruna Påsar
Systemet med bruna påsar har fallit väl ut. I dagsläget återvinner vi
cirka 500L organiskt avfall i månaden som hämtas utan kostnad vilket
avsevärt har minskat mängden hushållssopor och kostanden för
hämtningen av dessa sopor. Det organiska avfallet återvinns till
energi i form av biogas vilket är en bra och miljövänlig lösning.
Varmkomposten
I och med att systemet med bruna påsar så effektivt sköter
återvinningen av organiskt avfall så anser styrelsen att detta i
huvudsak har ersatt varmkomposternas funktion. Mullen är förvisso
energirik och bra för trädgården men med tanke på de sänkta
återvinningskostnaderna som de bruna påsarna fört med sig så
berättigar det att föreningen köper in några påsar mull vid behov. På
städdagen kommer den färdiga mullen att i vanlig ordning flyttas till
förvaringen längs muren, därefter kommer varmkomposterna att
avlägsnas.
Säkerhet
Ryktesvägen har det kommit styrelsen till känna att en mängd inbrott
har drabbat kvarteret den senaste tiden. Speciellt utsatt har våra
grannar på nr 9 varit. Styrelsen uppmanar alla att vara noggranna på
vem som kommer och går i entrén. Att hälsa på sina grannar är en
bra signal för att visa på att man bor i huset 🙂! Olika former av
belysning har under senaste året installerats på gården för att öka
säkerheten. Passersystemet har uppdaterats i samma anda. För att
ytterligare förbättra säkerheten kommer koden till porten att bytas
mer regelbundet. Från och med den 1a maj kommer den nya koden
vara 1900!
Hälsningar,
Johan, Kristina, Hans‐Ove, Claes & Fredrik

Mer information och kontaktuppgifter till styrelsen finns på föreningens hemsida http://bf7muttern.bostadsratterna.se/

