SENASTE NYTT I FÖRENINGEN – Våren 2019
Styrelsens nya sammansättning
På årsstämman röstades en delvis ny styrelse fram och du som är intresserad av att veta vilka vi är
och vilka roller vi har hittar information om det på hemsidan och på den inglasade infolappen från
Riksbyggen här i porten.
Ny bokningsansvarig för föreningslokalen Frögurkan
Nina Wähä har tagit över ansvaret för bokning av föreningslokalen. Hon nås på ninava@gmail.com
Anledningen till att lokalen kallas för Frögurkan är att Bagarmossens första kooperativa förskola
huserade där för många år sedan 
Grovsoprummet
Vi har beställt hämtning av det farliga avfallet som dumpats i grovsoprummet. Riksbyggen
ombesörjer att avfallet återvinns korrekt och kostnaden för föreningen, dvs alla vi som bor
här, blir 1500 kr+ moms. Vi vill naturligtvis undvika den här typen av utgifter så vi hoppas att
vi alla framöver kan ta ansvar för vårt egna farliga avfall.
Ventilationskontroll
En obligatorisk ventilationskontroll gjordes efter fasadrenoveringen i slutet av 2017. Arbete för att
åtgärda de brister som hittades kommer att påbörjas under våren. Berörda lägenheter kommer att få
information från Riksbyggen eller den entreprenör som ska utföra arbetena.
Nystart för gårdsgruppen
Vill du vara med och skapa en grönare, skönare gård - gå då med i gårdsgruppen! I den arbetar några
av bostadsrättsföreningens medlemmar med frågor som rör vår gemensamma gård och utemiljö.
Nästa träff är lördagen den 13 april kl 11 och anmälan sker till Helena Ericsson på
helan.eson@gmail.com
Loppis och gårdsdag
Våren närmar sig med stormsteg och vi kommer som vanligt att ha både loppis och gårdsdag då. Det
blir loppis lördagen den 11 maj och gårdsdag en vecka senare den 18 maj. På loppisdagen öppnar
bytesrummet upp för allmänheten och då kan även boende ställa upp egna bord och passa på att
sälja det som man inte längre vill ha kvar. Under helgen för gårdsdagen kommer det finnas en
container dit man kan kasta brännbart avfall, dvs allt utom elektronik, färg, mediciner och
brandfarliga vätskor.
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