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Bostadsrättsinnehavarna!
Årets stämma äger rum torsdagen den 23 maj och hålls kl.19 på Utsikten Rehnsgatan 20.
Separat kallelse med verksamhetsberättelse kommer under veckan.

Garagestädning
Städning av garaget kommer att ske tisdagen 14 maj mellan kl. 7 och kl.16. Alla bilar och övriga fordon
skall vara ute ur garaget under denna tid.

Postnord
Postnord har flyttat en del av sin utlämning av post som måste hämtas till Posten på Dalagatan hörnet
Odengatan. Styrelsen har klagat till Postnord att det är betydligt längre att gå och begränsade öppettider
mot vad vid hade förut.

Grillen
Grillen är på plats och fritt att använda för alla boende. Om du använder grillen och gasolen tar slut, ta
gärna med den tomma tuben och gå till Cirkel K vid Jarlaplan och köp en ny. Ta kvitto och lägg det i ett
kuvert i brevlådan Kungstensgatan 28D nb med ditt konto och namn samt kontonummer så kommer
pengarna in på ditt konto inom 4 veckor.
Ingen bokning finns för grillen, men om du kommer att ha ett större sällskap vid t.ex. födelsedag,
studenten o.s.v. kan man fästa en lapp på bordet om att man skall utnyttja grillen mellan kl.x och kl.x.
Vi vill hålla snyggt vid grillen och inga matresten på backen, tack, med tanke på råttor!

Grovsoprummet (igen L)
Trots tidigare vädjan så kastas det in fortfarande allt möjligt i grovsoprummet. Inga kartonger som har
innehållit matrester får kastas i grovsoprummet! Detta drar till sig råttor, som vi redan har problem med i
vissa av fastigheterna.
Även bort forsling av, sängar, tvättmaskiner o.s.v. ökar rejält föreningen kostnader liksom behov av
städningen av grovsoprummet.
Vi har 50 meter till en bra sopstation där det mesta av det som kastas i grovsoprummet kan också läggas!
Stora skrymmande saker skall du ombesörja att det kommer till en återvinningsstation!

Styrelsen önskar alla en trevlig sommar samt påminner att felanmälning sker till Dirigo
08-305555 vardagar 07-16 eller felanmalan@dirigofastighet.se.

