
 
 

Medlemsbrev augusti 2018  

Hej alla medlemmar! Styrelsen träffades den 6 augusti och här kommer lite 

information från mötet som hölls då. 

Sopnedkast/Sopsugen 

På förekommen anledning måste vi påminna om att det är strängt förbjudet att kasta kartonger, 

och alldeles särskilt ihop-vikta pizzakartonger eller andra större föremål i våra sopnedkast. Dessa 

orsakar stopp som kostar föreningen 25 - 30 000 kr att åtgärda per tillfälle! 

Dörrstängare/Portar  

En översyn har skett under sommaren av samtliga entréportar, och dörrstängare samt gångjärn 

har justerats för att portarna smidigt ska gå i lås och utan oljud. Några av dörrstängarna måste 

dock bytas ut vilket ännu inte har gjorts än men kommer att ske så snart som möjligt. Om det 

fortfarande efter detta finns problem med någon av portar vänligen ta kontakt med styrelsen 

alternativt gör en felanmälan direkt till Driftia. 

Beskärning av buskar 

Vissa buskar och träd framför fönster och balkonger kommer att beskäras. Detta kartlades i 

våras. Dock har den torra sommaren gjort det olämpligt att beskära dem och vi avvaktar därför 

att väderleken eventuellt vänder innan så sker. 

Höststädning  

Höststädningen utgår då det är ont om arbetsuppgifter. Dock kommer föreningen ordna med 

en sopcontainer som kommer att stå uppställd på den vanliga platsen bredvid undercentralen 

för att medlemmar ska kunna göra sig av med grovsopor och trädgårdsavfall. Vi återkommer 

med ett datum för detta. I syfte att umgås med grannarna kommer dock som vanligt en 

pubkväll anordnas i föreningslokalen senare under hösten.  

Autogiro / E-faktura 

Det är möjligt för den som så vill att betala medlemsavgifterna på annat sätt än genom 

pappersfakturorna. Ytterligare information om detta kommer meddelas på nästa faktura. 

Har du ett förslag? 

Om du som medlem har förslag eller synpunkter vill vi gärna ta del av dessa. Du kan självklart 

komma in och prata med oss på ordinarie expeditionstid varje måndag kl19. Du kan annars 

lägga dina förslag eller synpunkter i styrelsens brevlåda på Lerbäcksgränd 13 eller mejla till 

brflerlåset@gmail.com. Kommande styrelsemöte infaller måndag den 3 september. 

Till sist… 

... önskar vi alla medlemmar en god återstart och en förhoppningsvis behaglig sensommar! 


