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6 oktober kl 19 och därefter första tisdagen varje månad
17 oktober
1:a advent (mer info kommer senare i höst)

Förråd
Styrelsen kommer nu under hösten att inventera alla föreningens utrymmen och då särskilt förrådsutrymmena.
Frågan lyfts till styrelsen från tid till annan att vissa medlemmar har fler än ett förråd. Då det är en fråga som
alltså varit uppe och bubblat lite till och från och då föreningen behöver se över samtliga sätt att få in extra
intäkter avser styrelsen att ta tag i den här frågan nu under hösten. Till att börja med kommer därför en
inventering av befintliga förråd att göras. Se därför till så att ert förråd är korrekt uppmärkt med
lägenhetsnummer. Om det i slutändan visar sig att vi har fler förråd än vad som behövs till respektive lägenhet
kommer de extra att kunna hyras av medlemmarna.

Felanmälningar
Styrelsen vill påminna om att varje medlem själv kan göra felanmälningar till HSB. De är vår förvaltare och
dem vi ska vända oss till när det är något ”fel” i fastigheten, ex översvämningar på grund av stopp i
dagbrunnarna, trasiga lampor, klotter på fasaden etc. Det betyder alltså att ni inte behöver vända er till oss i
styrelsen först utan kan göra dessa felanmälningar ganska enkelt själva. Information om hur finns på
anslagstavlorna samt på HSBs hemsida.

Sopsorteringen
Även denna medlemsinformation innehåller information om soporna. Styrelsen undersöker möjligheten att byta
ut en av tidningsbehållarna till kartong. Dels för att det är tydligt att tidningsbehållarna som ett led i
samhällsutvecklingen inte fylls lika mycket längre. Och dels för att det verkar vara ett större behov avseende att
kasta just kartong. Det slängs nämligen ganska återkommande kartong i tidningsinsamlingen tyvärr.
Förhoppningsvis kan därför ett sådant byta komma åt dessa felslängningar. Vi kommer återkomma med tydlig
information om och när ett sådant byte sker.

Höststädning, överblivna cyklar och planering med trädgårdsgruppen
Styrelsen kommer att träffa trädgårdsgruppen nu under hösten, förhoppningsvis redan vid nästa möte, för att
tillsammans med dem göra en grov planering avseende vad de anser behöver göras under året (städdagar ex).
Höststädningen planeras till den 17 oktober. Då kommer det, som vanligt, att finnas en container där man som
medlem kan passa på att kasta skrymmande saker. Dock brukar det vara begräsningar avseende el- och sk
farligt avfall då det är en extra kostnad.
Under vårstädningen plockades alla omärkta cyklar undan. Dessa behöver vi göra oss av med. Vi vill dock ge
alla en chans att fånga upp sin ev omärkta cykel. Det kommer mer information separat från trädgårdsgruppen i
den frågan.

E-postadress
Glöm inte att anmäla till styrelsen på styrelsen@fatbursbrunnen.com om ni ändrat er e-postadress, om ni inte
längre vill ha nyhetsbreven eller om ni är nyinflyttade och därför inte tidigare har anmält er adress till oss.

