Maj/2019

GurkanNytt
Vi hälsar sköna maj välkommen även om det verkar som om aprilvädret verkar hålla sig kvar
ett tag till. Detta är andra numret av GurkanNytt för i år och har du synpunkter eller
rekommendationer på nyhetsbrevets innehåll får du gärna kontakta styrelsen via
styrelsen@brfgurkan.se för idéer och förslag. Det gäller såklart också föreningens hemsida,
www.brfgurkan.se.
Årsstämman den 21 maj
Glöm inte föreningens årsstämma den 21/5, kl 18.45 i Tallbackaskolan. Kallelse har delats ut i
alla brevlådor och information finns också på föreningens anslagstavlor i trapphusen.
Årsredovisning och inlämnade motioner kommer att delas ut inom kort.
Styrelsen vill passa på att be alla medlemmar att hjälp valberedningen i deras arbete med att
hitta förslag på nya styrelsemedlemmar. Kan du tänka dig att själv påverka ditt boende eller
kanske känner du någon du har förtroende för att sköta din förening? Styrelsearbetet är såväl
lärorikt som intressant och roligt. Prata med någon i styrelsen om hur styrelsearbete fungerar
eller kontakta valberedningen. Kontaktinformation finns på föreningens anslagstavlor i
trapphusen.
Soprummet
Föreningen har haft återkommande problem med soprummet och det har kommit in klagomål
från såväl boende som från leverantören som hämtar soporna. Vid vissa tillfällen har ordningen
i soprummet varit så undermålig att leverantören inte har kunnat utföra sitt arbete och istället
fått åka iväg utan att hämta soporna.
Vi har ett gemensamt ansvar att se till att föreningens soprum används på rätt sätt och som
styrelsen så många gånger tidigare har påpekat kommer föreningen inte att kunna ha kvar
soprummet om vi inte alla hjälps åt att följa de ordningsregler som finns. Styrelsen har nu gjort
en extra beställning för att städa upp soprummet samt gjort en översyn av de kärl som finns i
soprummet för att skapa bättre förutsättningar så att det ska blir lätt att göra rätt när sopor ska
slängas.
Som en påminnelse kan det vara bra att bl a tänkta på att:
–
–
–
–

välja rätt återvinningskärl och lämna inte något osorterat,
vika ihop kartonger,
skruva av och återvinn lock från glasburkar, mjölkkartonger mm.
skölja ur mjölkkartonger och dylikt.

Dumpning av saker i allmänna utrymmen
Trots upprepade påminnelser om att det inte är förenligt med våra ordningsregler samt att det
är en brandrisk dumpas fortfarande saker i allmänna utrymmen. Nedan bild är ett exempel
från ett källarförråd. Glöm inte att sätta en lapp med datum och namn och uppgift om när du
kommer att ta bort sakerna om det är så att du under en kortare tid måste lämna saker i
allmänna utrymmen. Tänk på att kostnaden för att föreningen måste frakta bort dumpade
saker drabbar alla medlemmar i föreningen.

Uppfräschning efter stambyte
Nu när stambytet är färdigställt kommer det att ske en uppfräschning av målningen i trapphusen
på bottenvåningen. Golven kommer också framöver att grovstädas och bonas. I föreningens
trädgård kommer vi att så nytt gräs och trädgårdsmöblerna ses över.

Styrelsen önskar alla en härlig vår!

