
 
 

Medlemsbrev september 2019 

Hej alla medlemmar! Styrelsen träffades den 2 september och här kommer lite 

information från mötet som hölls då. 

Städdag/Trivseldag 

Höststädning för föreningen planeras till lördagen den 12 oktober. Vi hoppas att så många 

medlemmar som möjligt vill göra oss sällskap att göra fint och avnjuta efterföljande 

korvgrillning. Vi träffas klockan 11.00 utanför föreningslokalen vid Lerbäcksgränd 13. 

En container kommer att finnas på plats för alla att göra sig av med grovsopor. Vi påminner om 

att källargångar ska hållas fria och att allt som påträffas i korridorerna slängs. Vi påminner även 

om den pågående cykelrensningen i gemensamma förråd och att städdagen därför är ett bra 

tillfälle att se till sin cykel om man ej hunnit med detta. 

Byte av leverantör för nyckelkopiering  

Vi kommer framöver att använda oss av Bergs Lås för föreningens nyckelkopiering istället för 

som tidigare Bysmeden i Västberga. Anledningen till detta är dels att Bergs Lås har längre 

öppettider (Bysmeden stänger kl 16) dels att det ligger närmare (i anslutning till Rågsveds 

centrum) vilket vi tror kommer ge en bättre boendeservice för många, särskilt för de 

medlemmar som saknar bil. 

Parkering framför garage 

Vi vill på förekommen anledning påminna om att det inte är tillåtet att parkera bilar framför 

garagen och att detta gäller även framför eget garage. Skyltar om parkeringsförbud kommer att 

monteras upp på alla garagelängor under hösten. 

Nya besökskoder i oktober 

Vi påminner om att besökskoderna kommer ändras i månadsskiftet september/oktober enligt 

tidigare utskick i brevlådor där det informerades om koder för både Q3 och Q4. Observera att 

koderna överlappar en vecka, nuvarande koder kommer fungera fram till den 6 oktober. 

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 kl 19. Du kan annars 

lägga dina förslag eller synpunkter i styrelsens brevlåda eller mejla till brflerlåset@gmail.com. 

Kommande styrelsemöte infaller måndag den 7 oktober. 

Till sist… 

... önskar vi alla medlemmar en fortsatt fin höst! 


