
 
 

Medlemsbrev augusti 2019  

Hej alla medlemmar! Styrelsen träffades den 5 augusti och här kommer lite 

information från mötet. 

Några nya ansikten i styrelsen 

Strax innan sommaren tillträdde Jasmine Pampanini, Lerb 20, som ledamot och ny sekreterare i 

styrelsen. Jasmine ersätter därmed Anders Petterson som lämnade styrelsen på denna post. 

Senol Özdemir, Lerb 14, gick samtidigt in som nygammal suppleant i styrelsen efter ett par års 

uppehåll från engagemang i styrelsen.  

Rastning av hundar 

Vi ber alla boende notera att rastning av hundar på våra innergårdar är strikt förbjudet såsom 

har informerats om i alla portar under sommaren. Gårdarna utgör lekplats för våra barn, och de 

ska därför självklart hållas rena. Det åligger alla våra hundägare att detta respekteras och avsteg 

kommer att anmälas som ett störningsärende. Information på anslagstavlorna kommer kvarstå.  

Märkning och rensning av cyklar 

Då det återigen börjat bli trångt i flera av cykelförråden kommer föreningen att genomföra en 

gallring av oanvända och övergivna cyklar. Alla cyklar som står i gemensamma förråd eller på 

gårdar kommer under vecka 36 att märkas upp med röd-vit-randigt märkband på styret.  

Vi ber alla att avlägsna detta märkband från egna cyklar innan den 15 oktober.  

De cyklar som fortfarande är märkta efter detta datum kommer att samlas in och förvaras i 

föreningens förråd fram till den 15 april. Den som blivit av med en cykel kan under denna tid ta 

kontakt med styrelsen för att återfå den. Därefter kommer de magasinerade cyklarna att 

avyttras. Denna information kommer även att anslås i alla portar. 

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 eller mejla till brflerlåset@gmail.com. 

Kommande styrelsemöte infaller måndag den 2 september. 

Till sist… 

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


