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 Nyhetsbrev  
 

Hösten har anlänt med sina vackra färger blandat med virvlande löv och hällande regn. Det 

inbjuder till inomhusaktiviteter men också sköna promenader under de stunder som solen tittar 

fram. 

Styrelsen har den senaste månaden påbörjat förberedelserna inför årsstämman, som ska hållas 

onsdag den 21 november kl. 18:30 på Hotell Gothia Towers, och sammanfattar allt som rör 

föreningens ekonomiska förehavanden, projekt som genomförts och ska presenteras med mera. 

Kallelsen kommer att vara alla medlemmar tillhanda i början av november. 

 

Sammanfattning av Blockträffarna 

Det var välbesökta möten och deltagarna fick ta del av styrelsens förslag samt en presentation av 

Kretsloppskontorets representant, Stefan Carlsson, som redogjorde för de delar som ligger på 

hans bord. Det delades även ut informationsmaterial till medlemmarna. Detta kommer att finnas 

tillgängligt på stämman, men också på expeditionen. Sammanfattning av fakta som rör den 

förändrade sophanteringen kommer att delges alla medlemmar samtidigt med kallelsen. 

 

 

Välkomstpärm 

Arbetet med detta har pågått hela hösten och ligger för närvarande i tryckpressarna. Styrelsens 

representanter kommer i första hand att kontakta alla nyinflyttade för att dela ut detta. Det 

kommer att finnas några extra exemplar på expeditionen för övriga. 

 

 

Brevinkasten på Gräddgatan  

Styrelsen har nu beställt de nya brevlådorna som kommer att monteras inom några veckor. Mer 

information kommer till berörda. 

De boende som är över 80 år eller har funktionshinder, kan hämta ansökningshandlingar på 

expeditionen för att söka dispens och få sin post utdelad i dörren.  

OBS! Utdelningen av morgontidningar berörs inte av förändringen utan de utdelas även i 

fortsättning vid dörren. 

 

Övrigt  

 Snöröjning – nytt avtal har tecknats 

 PCB-saneringen vid Kallebäcksvägen pågår – vi beklagar oljudet samt vädjar till er att inte 

vistas i närheten då det dammar 

 El-arbeten med att byta ut våra armaturer i trapphus och entréer till energisnåla LED-ljus 

går mot sitt slut 

 Ny hemsida håller på att skapas för att bli mer lättnavigerad och enklare att underhålla för 

webbredaktörer. 

 

Styrelsen önskar alla medlemmar en härlig höst och väl mött på stämman!  
 


