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Stämman flyttas 
Eftersom vi har valt att köpa ekonomisk förvaltning från HSB i stället för från Riksbyggen 

behöver våra stadgar ändras. Beslut om ändring av stadgar fattas av stämman och arbetet med 

stadgarna är inte helt klart. För att vi ska ha så få stämmor som möjligt har vi beslutat flytta 

fram den årliga stämman. Vi återkommer med datum och kallelse. Det blir alltså inte någon 

stämma den 23 april. 

Städdag den 3 maj kl. 11.00 
Som vanligt har vi en städdag på våren, i år den 3 maj kl. 11.00, när vi städar och gör i 

ordning gemensamma ytor. Vi håller på 1–2 timmar och efteråt bjuder styrelsen på grillad 

korv. Vi träffas vid lokalen. Välkomna! 

Garantitid på entré- och förrådsdörrar till 5 juli 2009 
Som vi tidigare har informerat om har vi förlängd garantitid på entré- och förrådsdörrar till 

den 5 juli 2009. Ett antal boende har haft problem och har fått dörrarna åtgärdade och i vissa 

fall utbytta. Tänk på att anmäla alla problem med dörrarna till Riksbyggen.  

Säckar för trädgårdsavfall uppsatta 
Nu finns säckar för trädgårdsavfall uppsatta i anslutning till parkeringsplatsen mellan treorna 

och soprummet. Där kan ni slänga alla typer av växtdelar med vidhängande jord. Där ska inte 

slängas ren jord eller ren lera och givetvis inte heller skräp eller återvinningsbart material, 

exempelvis ska där inte slängas plastpåsar.  

Bara återvinning, kompost och restavfall i soprummen 
Soprummet är bara till för restavfall. I återvinningsrummet får det bara lämnas kompost och 

återvinningsbart material som ska läggas i rätt behållare. Den eller de som lämnat annat 

material (t.ex. hyllor) i dessa utrymmen ombeds omedelbart ta hand om det och lämpligen 

slänga på det någon av de kommunala återvinningscentralerna, se www.goteborg.se under 

Bygga och Bo.  

Nytt kärl för pappersförpackningar och wellpapp 
Som in säkert har sett har vi tagit bort ställningen för wellpapp och det tidigare kärlet för 

pappersförpackningar. I stället har vi ett nytt större kärl för både wellpapp och pappers-

förpackningar. Kärlet ska tömmas varje vecka och vi hoppas att återvinningen nu ska fungera 

bättre än tidigare.  

Trädgårdar och odlingslotter ska skötas 
Vi vill också på nytt påminna om att alla är skyldiga att sköta sina trädgårdar och 

odlingslotter. Se tidigare utskickade regler i Pärmen Drift och Underhåll, flik 19.  

http://www.goteborg.se/

