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Styrelsemedlem 

Om ni skulle vilja prova på att vara och arbeta med i styrelsen, eller kanske känner en granne som 

tycker att det kan vara både kul och intressant, så vore det jättebra, då vi i vår har några som avgår 

Så därför söker valberedningen nya kandidater till styrelsen inför årsmötet, intresseanmälan eller 

frågor kring styrelseuppdraget mejlas till: per.knutsson@ownit.nu 

 
Trädinventering 
Nu är första fasen avklarad, en del träd är beskurna och en del är fällda. Nästa fas beräknas utföras 

under sen sommaren, då den stora lönnen mot gatan vid gaveln port 15 ska beskäras 

 

Störningsjour 

Styrelsen har för föreningens räkning tecknat ett avtal med Larmtjänst störningsjour, det finns 

information på anslagstavlan i entrén samt även på föreningens hemsida 

 

Sophantering 

Tänk på att paketera soporna väl, riv sönder wellpapp i minder delar innan det läggs i sopkärlen 

Lägg sopor i rätt sopkärl, vi kan alla försöka hålla våra soprum så rena det går 

Inga sopor/skräp utanför grovsoprummet, vänta tills dom har öppet 

Solna Kommun har grovsopinlämning på stora parkeringen ovan för Bygatan 33-39 varje torsdag på 

jämna veckor mellan klockan 17.40 - 18.10 där kan man lämna minder mängd grovavfall, farligt avfall 

och elavfall. Det finns alltid personal på plats som kan hjälpa dig 

 

Kod till soprummen 

Det är viktigt att man INTE lämnar ut koden till någon som inte bor här, för det har vid flera tillfällen 

visat sig att obehöriga folk har koden, och den koden har dom antagligen fått från någon boende 

Vi vill inte ha några okända människor som rotar runt i våra sopor, tänk på det, lämna INTE ut koden 

till okända människor. Alla som bor här har koden 

 
Trapphusrenovering 

Renovering av våra trapphus och entréer är påbörjad, arbetet är beräknad att påbörjas under hösten 

En referensgrupp kommer bildas för att ta in medlemmars åsikter. Mer information kommer senare i 

separat utskick 

 
Digital information 

Styrelsen har börjat att titta på digital lösning gällande information till medlemmar 

 

Årsstämma / Motioner 

Årsstämma är planerad 22:e april kl. 18.30, exakt hur den kommer att utföras och var, är i dagsläget 

lite oklart med tanke på den pandemi som fortfarande härjar i vårt land, här får vi återkomma längre 

fram gällande: var, hur, när? 

Motioner skall vara oss tillhanda senast 28:e februari skickas med mail till: styrelsen@brfbygatan.se 
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