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Släng rätt sopor på rätt ställe!

Översyn av träden i vårt område

Vi har konstaterat att fel saker slängs i våra
markbehållare. OBS – kartonger och annat
skrymmande avfall skall endast läggas i
återvinningen vid infarten till Tuvvägen. Som det
ser ut nu riskerar vi att behöva beställa extra
hämtningar, vilket skulle bli dyrt för vår förening.

Vått område har hunnit bli 40 år – tänk vad tiden
går.. De träd som planterades då våra hus var
nybyggda har dessvärre vuxit till sig, och i vissa
fall blivit alldeles för höga. Vi kommer därför ta
hjälp av sakkunniga för att uppdatera vår
”trädvårdsplan” och vid behov låta beskära eller
till och med ta bort några av träden.
OBS – inga ”tomter” hör till våra lägenheter utan
föreningen anvarar för alla ytor, eftersom inga
upplåtelseavtal är skrivna.. Ingen medlem kan
därför hävda att det här är ”mitt träd”.

Motionsdags, påminnelse
Styrelsen behöver din motion senast 28 februari
för att kunna behandla den till årsstämman som
äger rum 17:e maj på Quality Hotel Winn. Lämna
motionen via hemsidan, via mail eller i brevlådan
vid föreningslokalen.

Vill du vara med och påverka i vår
bostadsrättsföreening?
I så fall – hörsamma valberedningens förfrågan
och anmäl ditt intresse. Vi behöver dig!
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Bokning av Föreningslokalen
samt bastun och släpkärran
Den 6:e mars, (efter sportlovet) kastar vi som vi
tidigare aviserat, ut papperskalendrarna från
anslagstavlan och ersätter detta med en digital
bokningsfunktion på Friggs hemsida.
De aktuella bokningar som redan finns i
papperskalendern överförs till den digitala versionen.
Samtidigt med detta arbete får ni som har en
reservation bekräftelse per e-post.
Du når Bokning i Frigg via menyerna på hemsidan på
adressen: http://frigg277.se
Eller direkt via url:en http://frigg277.se/bokning
Det går bra att boka via din smarta telefon eller
hemdator.
Obs!
Bokningssidan är skyddad av ett lösenord.
Lösenord: Friggnr277
Information kommer även att finnas på anslagstavlan
utanför vicevärdsexpeditionen.
Notera att det är bara bokningsmomentet som
ändras. Man måste även fortsättningsvis besöka
expeditionen för att erlägga deposition och kvittera
ut nycklar för föreningslokalen, skicka ett SMS till
Niklas för att få tillbaka koden till nyckelgaraget osv.
Har ni frågor om den digitala bokningen?
Skicka ett mejl till Ann-Kristin Karlsson.
E-post: Anki@Frigg277.se
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