
Gårdsgruppen
Förra helgen anordnade gårdsgruppen vårens gårdsdag då vi hjälptes åt att göra iordning
gården inför sommaren. Kul att så många ville vara med! Gårsdgruppen efterfrågar nu
lökväxter som kan planteras ut och förgylla gården nästa vår. Lämna dem utanför nr 37!

Årsstämma
Styrelsen har beslutat att flytta fram
årets stämma. Enligt rådande regler
måste den hållas senast 30 juni, så det
är vad vi siktar på i dagsläget.

Styrelsearbete
VValberedningen vill påminna alla 
medlemmar om att föreningen måste
ha en styrelse, och hoppas att det finns
några fler som är intresserade av att
vara med. Kontakta valberedningen på
valberedningen@brf-td.se.

Bokbytarklubb
Under hösten har en bokbytarhylla spontant växt
fram i tvättstuga 1. Det tycker styrelsen är ett
mycket trevligt initiativ! Därför tar vi det vidare
och ordnar en hörna i det gamla mangelrummet där
vi kan samla våra utlästa böcker och byta med
vvarandra. Trevlig läsning!

Fasaden
Nu har sista etappen av fasadarbetet startat och 
arbetet är i full gång. Saneringen av första delen är
klar och isoleringen börjar komma upp. Arbetet
flyter på bra och som det ser ut nu kommer fasaden
mot gatan vara färdig till sommaren som planerat.

Tänk på!
     Att inte spola ner fett och
     annat som inte hör hemma
     i avloppet.

     Att rensa alla brunnar och
     vattenlås i lägenheten med
     jämna mellan     jämna mellanrum.

     Att kontrollera ballofixer
     och termostater så de inte
     läcker.

Med anledning av Corona
Vi ber alla boende att ta ansvar och visa hänsyn i dessa dagar. 
Håll dig hemma om du är sjuk och undvik alla gemensamma
utrymmen i huset, så som tvättstugan. Undvik onödiga sociala
kontakter och hembesök. Ring inte felanmälan om det inte är
akut. Ta hand om varandra och glöm inte tvätta händerna!

Ny hemsida
Föreningen kommer under april byta leverantör för hemsidan.
Anledningen är att underlätta hanteringen för styrelsen.
Den nya hemsidan är uppe och adressen är brf-td.se. 

Styrelsen hoppas att alla boende mår bra!
Sedan förra brevet har det hänt en hel del i världen. Just nu är det mycket som är
oklart, men vi hoppas att alla våra boende har hälsan och mår bra. Ett plus i allt
negativt är att vädret trots allt går mot vår så vi kan träffas ute i solen.
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The yard group
Last weekend the yard group arranged a spring yard day when we came together and made
the yard ready for summer. Great to see that so many chose to join. The yard group is now 
looking for bulbous plants to brighten the yard next spring. Leave them outside of nr 37!

Annual general meeting
The board has decided to move the
AGM. According to present rules we
need to have it by June 30 at the latest,
so that is what we’re aiming for.

Board work
The nominThe nomination committee wants to
remind members that the association
must have a board and hope that there
are more people who wants to join.
Contact the committee at
valberedningen@brf-td.se.

Booksharing club
During the fall there has spontaneously emerged a
shelf for booksharing in the laundry room. The
board thinks this is a very good initiative!
And now we’ve taken it further by making room for
it in the mangle room, where we can gather finished
books and bobooks and borrow new ones. Pleasant reading!

The facade
The last stage of the facade has started up and work
is in full swing. The remidiation of teh first part is
finished and the isolation is coming up. The job is
going according to plan and it looks like the facade
facing the street will be done by summer.

Remember!
     To not pour fat and other
     things that do not belong 
     in the drains.

     To clean all drains and 
     stench traps in the 
     apa     apartment regularly.

     To check that ballofixes
     and thermostats are not
     leaking.

New website
The association will change website proveider in April. The
reason is to make things easier for the board. The new website
is up and the adress is brf-td.se.

Concerning Corona
We ask all residents to take responsibility inthese days. Stay
home if you’re sick and avoid all common areas in the house,
such as the laundry room. Avoid unnecessary social contacts
and home visits. Don’t call error reports unless it’s acute.
Take care of each other and don’t forget to wash your hands!

The board hopes all residents are well!
Since the last news letter quite a lot has happened in the world. Everything i a bit
unclear, but we hope that all our residents are feeling well. A plus in all the negative
is that we are approaching spring and can meet outside in the sun.
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