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Äntligen!

Påminnelse!

Nu är bommarna/bilspärrarna slutligen på rätt plats
och kommer att låsas måndag 2:a maj. Hur gör jag?
Jo, du använder SS-nyckeln, d.v.s. samma nyckel
till bommen som för att öppna dörren till
expeditionskorridoren. Alla hushåll har en sådan
nyckel. Behöver ni fler nycklar - kopiera på egen
bekostnad. Dessutom kommer "smygvägen" vid
föreningslokalen att blockeras med hinder.

Rätt sopbehållare

Vårens skötseldag

Styrelsen har fått en signal från vår grannförening
Brf Mimer om avfallshanteringen. De säger sig ha
sett att boende i Frigg "passar på" att slänga sopor i
Mimers behållare när man ändå går över deras tomt
på väg till bussen.
Om så skulle vara fallet är det naturligtvis inte
acceptabelt. Vi har ju våra egna behållare - använd
dessa.
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Glöm inte årsstämman i Midgård 10 maj!
Kallelsen har delats ut tillsamans med info om
inkomna motioner och underlag samt förslag till
beslut på stämman. OBS! Några motioner rör Brf
Friggs framtid så det är ytterst viktigt att alla
kommer till stämman för att rösta eller att lämna
sin röst via fullmakt.

Som tidigare aviserats äger vårens skötseldag rum
lördagen 14 maj. Vill du ha en trevlig yttre miljö i
Brf Frigg? Vill du som ny medlem lära känna dina
grannar? Ställ då upp på våra gemensamma
aktiviteter som börjar kl 10. Samling vid
föreningslokalen som vanligt.
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Besiktning av taken
3 maj får vi besök ROT-Partner (Fönsterprojektet)
och kliver omkring på våra tak. Syftet är att reda ut
behov av renovering, byte av pannor och takpapp
etc. Enligt underhållsplanen är en större åtgärd
planerat 2017.

Cykelförråden
ska tömmas innan skötseldagen enligt tidigare
anvisning. De cyklar som inte tagits om hand
kommer att fraktas bort. Efter utfört arbete grillar
vi och barn och vuxna samlas till en välförtjänt
gemenskap och avkoppling.

Till slut!!
Efter många turer har äntligen våra avfallsbehållare
kommit från Finland och monterats. Nu gäller
alltså att den större behållaren avser våra vanliga
hushållssopor, medan den mindre avser
matavfallet. Vi meddelar när de nya behållarna ska
börja användas. Tack Oves asfaltering AB, som vi
anlitat för monteringen!
Metallavfall läggs i samma behållare som tidigare,
(märkt obrännbart), liksom glödlampor och mindre
elprodukter. Som vanligt gäller att tidningar,
kartonger, glas och batterier läggs i behållarna vid
infarten till Tuvvägen.
Du som storstädat hemma och har skrymmande
eller miljöfarligt avfall, (t ex lysrör) - åk till SRV i
Jordbro och lämna ditt avfall där!
Obs!
Soprummet (Tv 16) stängs den 2:a maj och
kommer senare att göras om till cykelförråd.
Tidpunkten för detta meddelas så snart det är klart.
Expedition stängd
9:e och 16:e maj
Öppet 2:a som vanligt och 4:e maj som
kompensation.

Ordförande/Sven-Erik Jäverbring
Telefon: 070-2247477
Email: sven-erik.javerbring@frigg277.se

Redaktör: Sven-Erik Jäverbring
Anmäl dig till Friggs nyheter: nyhetsbrev@frigg277.se

