Apelsinnytt
Jan. 2019 — Information till boende i BRF Kvarteret Apelsinen

Tack för att du läser Apelsinnytt!
Den information som föreningens styrelse går ut med i Apelsinnytt är viktig
för alla oss som bor i vår förening. Därför behöver alla ta del av den.
Du hittar Apelsinnytt på vår hemsida www.kvarteretapelsinen.se, under
fliken “Information”. Du som inte har möjlighet att läsa Apelsinnytt digitalt, kan meddela styrelsen att du vill få informationen utskriven. Om du
redan har meddelat det tidigare, behöver du inte göra det igen.

Vi önskar Er alla en

I ett led att förhoppningsvis få fler att ta del av Apelsinnytt sätter vi nu även
upp informationen i trapphusen. Läs gärna det exemplaret som hänger i ditt
trapphus, men ta inte med det hem utan låt det hänga kvar. Tack!

GOD JUL

och ett

GOTTExtrastämma
NYTT ÅR
den 1:a februari
Fredagen den 1:a februari kl. 18.30 kommer föreningen att hålla en
extrastämma med anledning av att vi ska välja en ny revisor. Valberedningen kommer då att lägga fram sitt förslag på ny revisor.

Separat inbjudan till extrastämman har delats ut. Inför den här extrastämman behöver du som medlem inte meddela i förväg om du kommer eller inte.
Vi är medvetna om att det inte är optimalt att hålla extrastämman en
fredagskväll, men det var det enda datum som ”vår” lämpliga stämmolokal i ”Park” var ledig i närtid. Vi hoppas att så många som möjligt av
föreningens medlemmar kan komma ändå.
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Rensning av cyklar/barnvagnar i våra gemensamma
källarutrymmen
Enligt tidigare information har vi i styrelsen märkt upp cyklar och barnvagnar
som står i våra gemensamma källarutrymmen, och som inte verkar vara i bruk.
Vi uppmanade er alla att, inom tre veckor från det att den informationen gick
ut, gå och titta om vi hade satt en märkning på en cykel/barnvagn som är din,
och som du vill ha kvar. I så fall skulle du ta bort märkningen (en smal, vit,
pappersremsa med datum för märkningen). Vi förutsätter att alla har följt den
uppmaningen.

De av oss uppmärkta cyklar och barnvagnar som efter tre veckor hade kvar sin
märkning, har vi nu ställt undan i låsta utrymmen så långt som det har varit
möjligt. På grund av utrymmesbrist har vi inte fått plats med alla. Därför står
det i vissa källare kvar cyklar/barnvagnar med märkningen. Det är alltså inte
för att vi har struntat i dem, utan för att vi inte har plats för dem på annat ställe.
Samtliga av dessa cyklar/barnvagnar kommer vi att förvara/låta stå kvar,
under några månader till. Om ingen ägare efterfrågar dem under den tiden, kommer vi att slänga/skänka bort dem.

Inga barnvagnar i våra trapphus, tack!
I flera av våra fastigheter står det barnvagnar i trapphusen trots att det inte får
göra det och trots att vi har informerat berörda personer om det. Hur praktiskt det än kan vara att ha sin barnvagn i trapphuset så får den inte stå där dels av utrymningsskäl och dels på grund av brandrisk. Detta gäller självklart
även om ni får gäster som har barnvagn med sig.
Våra trapphus är en viktig utrymningsväg. En brand där kan få svåra konsekvenser. Därför får inget lättantändligt finnas i trapphusen. Vänligen respektera det för allas vår säkerhet! Vi har tidigare drabbats av en brinnande barnvagn i ett trapphus och vill inte att det ska ske igen.
Därför uppmanar vi, än en gång, er som har era barnvagnar i trapphusen:
Ha dem i er lägenhet eller ställ ner dem i barnvagnsrummet i källaren!
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Parkeringspolicy
Vid årsstämman 2018 fick styrelsen i uppdrag att ta fram en parkeringspolicy.
Det har gjorts och den har delats ut till samtliga hushåll i föreningen.
Vid ovannämnda årsstämma beslutades även att varje hushåll i föreningen får
hyra max två p-platser. Styrelsen kommer att kontakta de boende som i nuläget
hyr fler än två p-platser, för att ge dem möjlighet att bestämma vilka p-platser de
vill behålla.

Plogning
De boende i vår förening som hyr pplats utefter Mockasinvägen, får under
vintern parkera på våra gårdar fr.o.m.
tisdagar kl. 21 till efterföljande dag
(onsdag) kl. 19. Anledningen till det är
att det ska vara möjligt att snöploga
Mockasinvägen ordentligt åtminstone
en gång i veckan, vid behov.
De boende som berörs av detta har fått
ett särskilt p-tillstånd av styrelsen och
”vårt” parkeringsbolag Q-park har fått
information om vad som gäller.

Kom ihåg ljusen
Under vintertid är det
extra mysigt att ha tända
stearinljus. Ha det gärna,
men kom ihåg att ha koll
på dem så att inget annat
än ljusen börjar brinna.

Vi reserverar oss för tryckfel.

Om du har någon information som du vill dela med dig av, så är du välkommen att kontakta styrelsen.

