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Hej boende i Brf Garnisonen nr.1! 

 

Vi i styrelsen vill berätta lite om vad som händer i arbetet med vår förening just nu. 

 

Vår årliga föreningsstämma kommer som bekant att hållas onsdag 10 maj. Det är mycket 

viktigt att ni kommer så att en majoritet av oss boende får höra och delta i diskussioner om 

vad som hänt det gånga året och vara med och påverka beslut inför framtiden.  

Om du vill vara med och påverka hela året så anmäl ditt intresse att sitta i vår förenings 

styrelse. Vi gör sånt som står i det här brevet och om du är med så kan just dina idéer bli 

verklighet! Hör av dig till valberedningen, nummer finns i trapphuset. 

 

Vi vill säga ett jättestort TACK till alla er som kom ut och hjälpte till på städdagen 8 april! 

Krattare, planterare, möbelavtäckare, korvgrillare och alla andra gjorde ett toppenjobb med 

att göra vårt område fint inför sommaren!  Tack även för att ni respekterade de 

uppsamlingsplatser som märkts ut för grovsopor, det blev mycket smidigare att samla in på 

detta sätt. 

 

Nu har farthindren längs Regementsgatans portar satts upp igen (de måste tas bort under 

vintern då snöplogen ska fram). Vi hoppas att vi alla ska vara försiktiga när vi kör såväl här 

som i resten av vårt område, det bor och rör sig många barn här och en snabb bil kan göra 

stor skada. 

 

Föreningen har nu ett Swishkonto dit vi ska betala när vi nyttjar bastun och/eller 

gästlägenheten. Systemet med kontant- och postgirobetalning tas alltså bort, detta för att 

underlätta såväl för er boende som för styrelsen.  
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Inom kort kommer Aptus att monteras på sopMolokerna, vi hoppas det ska göra 

sopkastande och därmed livet lite lättare ☺ 

  

 
Till sist vill vi uppmärksamma alla på att det är absolut förbjudet att kasta cigarettfimpar 
(eller annat skräp) ut från balkonger ner på gräsmattorna. Vi ska alla kunna ha en trivsam 
utomhusmiljö, det finns som sagt många barn som rör sig i området och som inte ska stoppa 
dessa i munnen. Framförallt kommer nu sommaren med värme och fimparna utgör en stor 
brandrisk. Vi hoppas att ni alla förstår och respekterar detta förbud. 
 

 

Titta gärna in på vår hemsida, www.sgb12.se, den uppdateras löpande med information som 

du kan ha nytta av. Du är såklart också välkommen att höra av dig till någon av oss i styrelsen 

om du har frågor, synpunkter eller ideér!  

 

Med Vänlig Hälsning / Styrelsen  


