Tullinge 2019-03-03

Information från styrelsen
Städhelg
Det städbolag föreningen anlitar kommer att storstäda bägge husen, inklusive maskinpolering av golven,
under helgen 27-28 april. Den medlem som så önskar är då välkommen att beställa storstädning, eller
valda delar såsom golvpolering, även i sina lokaler. Kontakta i så fall städbolaget: GM lokalvård, Roger
Molin, tel 070-731 71 33.
Årsmöte
Årsmötet har preliminärt bokats till torsdagen den 23/5 kl 16.45 i restaurangen. På mötet serveras
traditionsenligt pyttipanna. Om ni har några förslag som ni vill att årsmötet skall behandla (motioner
alltså) skall dessa finnas med i kallelsen, vilket gör att styrelsen vill ha dessa senast i vecka 17.
Motionerna kan mailas till ordföranden: gunnar.bjoring@boksidan.com. Om ni vill delta i styrelsearbetet
kontakta valberedningen (Janne Blomberg, tel 0708-71 67 08 eller Håkan Sundman, tel 08-778 21 00)
och anmäl ert intresse.
P-förbudet nattetid, förbudet mot övernattning och sophanteringen
Vänligen respektera att det är förbjudet att ha bilar parkerade i byn nattetid, samt att sova över i någon av
föreningens byggnader. Styrelsen ber även alla att respektera reglerna för hantering av sopor, se
föreningens ordningsregler som finns på hemsidan (http://botkyrka-hantverksby.se). Obs! Vissa
gemensamma nyttigheter kameraövervakas.
Pappersåtervinning
Som ni säkert har märkt finns numera låsta återvinningskärl för papper uppställda invid postboxarna i
både 6:an och 9:an, så ni slipper numera att släpa papper och kuvert till sopcontainern.
Renovering av gamla garagelängan
Under våren kommer Riksten Entreprenad att renovera fasader och portar på den gamla garagelängan. De
behöver därför komma in i samtliga garage. Tidpunkten för åtgärderna kommer att anslås på garagen. Då
det är dags behöver entreprenören komma in i alla garage så ni som hyr dem måste då antingen vara där
och öppna eller lämna nycklar till Kontorscenter.
Gastuber
På dörren in till alla lokaler vari det finns gastuber skall det finnas en varningsskylt om gastuber. Tänk
även på att tuberna skall förvaras så nära ingången som möjligt (så att de är lätta att bära ut i händelse av
brand).
Slutlige önskar styrelsen att ni tänker på att aldrig parkera så att dörröppningar blockeras.

Ha en fin vår!
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