
Gårdsgruppen
Ni vet väl om att vi har en gårdsgrupp i föreningen? Vill du vara med och göra det fint ute
på gården? Kanske planera för något nytt? Eller vill du vara med och anordna gårdsdagar
och annat roligt för alla boende? Hör då av dig till gårdsgruppen på garden@brf-td.se.

Årsstämma och styrelsearbete
Framåt våren är det återigen dags för 
årsstämma i föreningen. Vi hoppas att
få se så många som möjligt av våra
medlemmar där och påminner även om
att 1 februari är sista datum att lämna
in motioner till stämman.in motioner till stämman.
Vi uppmanar också alla medlemmar 
som är intresserade av att vara med i
styrelsen och bidra till att utveckla
föreningen att ta kontakt med
valberedningen på
valberedningen@brf-td.se.

Cykelförråd
Det har tyvärr återigen blivit väldigt trångt i flera
av föreningens cykelförråd och styrelsen planerar
därför en ny utrensning av cyklar. Mer information
om hur du märker upp din cykel kommer i god tid
innan. Är du intresserad av att hjälpa till?
Hör Hör av dig till styrelsen.

Container
Nu i januari kommer vi ge de boende, som inte kan
ta sig till Kikås, möjlighet att slänga grovsopor
i föreningens container. Det kommer krävas en
anmälan, vilket görs via föreningens hemsida.
Där hittar du även mer information.

Tänk på!
     Att hjälpas åt att hålla
     det rent och snyggt i
     miljöhusen.

     Att inte stänga ventilerna
     i lägenheten.

     Att du som har en bostads-     Att du som har en bostads-
     rätt har ett bostadsrätts-
     tillägg till din försäkring.

Altangruppen
Arbetet med att ta fram förslag till de planerade altanerna har 
tagit ett uppehåll för att invänta fasadarbetets framsteg. Men
nu återupptas arbetet och under januari kommer altangruppen
kalla alla boende i bottenplan med uteplats till ett möte för att
undersöka intresset. Håll utkik efter en kallelse.

Fasaden
Under 2019 blev etapp 2 av projektet klar och visst blir det ett
lyft för hela gården? I början av mars 2020 startar arbetet med
etapp 3. Först ut är fasaden mot Vetekornsgatan.

Styrelsen hälsar alla boende välkomna till 2020!
Vi startar året med ett nytag och ger er årets första informationsbrev. Vår plan är att
vi under året ska kunna lämna ut ett brev per kvartal. Har du synpunkter eller är det
något särskilt du tycker vi ska informera om är du välkommen att höra av dig till oss.
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The yard group
Do you know we have a yard group in the association? Would you like to help take care of
the yard? Maybe plan for something new? Or do you want to help arrange yard days and 
other fun activities for the residents? Contact the yard group at garden@brt-td.se.

AGM and Board work
In spring it is time for the associations
Annual General Meeting. We hope to
see many of our members there, and
also remind you that the last day to 
turn in proposals is February 1.

WWe also wish to encourage all 
memebers interested in joining the 
Board and contributing to develop the
association to contact the nomination 
committee at
valberedningen@brf-td.se.

Bicycle storage
Unfortunately, it has once more become crowded in
several of the association's bicycle storages and the
board plans a new clearing of bicycles.
More information about how to mark your bicycle
will come well in advance. Are you interested in
helping out? Contact the Board.helping out? Contact the Board.

Container
From January we will give the residents who can’t 
go to Kikås the opportunity to dispose of bulky
waste in the association's container. A notification, 
via the website, will be required. There you can also
find more information.

Remember to!
     Help keep it clean and
     tidy in the garbage 
     houses.

     Not close the valves in the
     apartment.

     Ma     Make sure you who owns
     your apartment has the 
     add-on to your insurance

The porch group
The efforts producing proposals for the planned porches has 
been temporarily postponed, but will start up soon again, as 
work on the facade is slowly nearing the end. During January 
the porch group will call all residents on the bottom floor with
a patio to a meeting to asses interest. Look for a calling.

The facade
During 2019 stage 2 of the project was finished and it’s
certanly a lift for the whole yard. At the start of March work 
on stage 3 will begin with the facade towards Vetekorsngatan.

The Board welcomes all residents to 2020!
We start the year with a new take and give you the first news letter of the year. Our 
plan is to give out one of these per quarter. If you have comments about it, or there
is something you think we should include, please contact us to let us know.
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