
            
Nyhetsbrev från styrelsen för BRF Gustaf Adolf 100     Mars 2014   
 
Motioner 
Vi vill påminnna om att det är sista dag för inlämnng av motioner den 30 mars. De som inkommer därefter 
får vänta till nästa år för granskning.  
 
Årsmöte 
Årsmötet kommer som vanligt hållas i scoutstugan och börjar kl 18.30 den 13 Maj.  
 
Uteplatsen 
Arbetet med uteplatsen kommer återupptas under våren. På torsdagar från och med den 27 mars 2014 
kommer någon att finnas på plats mellan 18-20.00 för arbete med denna. Skulle förhinder uppkomma så 
anslås detta på källardörren som leder till uteplatsen vid bastun. 
 
Föreningsdag/fixardag den 10 Maj kl 10.00 
Lördagen den 10 maj kommer föreningen ha en aktivitetsdag där man kan vara med och umgås eller hjälpa 
till med något som behöver lagas eller göras iordning. Exempelvis så kommer vi arbeta med uteplatsen. 
 
Alla är varm välkomna att vara med och föreningen bjuder på korv och dricka till alla som dyker upp. 
 
Vattenförbrukning 
Styrelsen har noterat en förhöjd vattenförbrukning från föregående år och vill därför påminna alla boende 
om att spara på vattenanvändandet. Om vi gör det så håller vi tillsammans nere månadshyrorna. 
 
Vindsstädning 
Inom en snar framtid kommer en vindsröjning att göras, detta innebär att saker som står lagrade utanför 
förråden riskerar att försvinna i samband med detta. För att inte missförstånd och tråkigheter ska uppstå 
ber vi alla att se till att låsa in sina saker i förråden så att de inte försvinner under en städning. 
 
Cyklar 
I våras gjorde vi en gallring av oanvända cyklar. Ett gäng som inte blev lappade samlades in och lagrades ett 
tag i grovsoprummet. Eftersom ingen har hört av sig ang saknad cykel, så kommer dessa nu att säljas/göras 
iordning. 
 
Höststäddag 
Under städdagen till hösten kommer det finnas möjlighet att bli av med skräp av rimlig storlek (inga soffor, 
sängar eller dylikt). 
 
Trevlig vår!  
/Styrelsen 
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