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Infoblad april 2020 

Hej boende i Stockholms Garnisons BRF Nr. 1!

Corona präglar fortfarande en stor del av tillvaron, men hoppet om att det går över 

snart lever vidare.  Alldeles oavsett kan man numera njuta av det fina vårvädret 

som är i antågande. Grillplatserna är ordningsgjorda och en del har redan hunnit 

nyttja detta. Observera att engångs-grillar är förbjudna. 

Städdagen var planerad till 23 april, men den är ju inställd som bekant. 

Grovsophämtningen kommer dock att ske som planerat så man kommer kunna göra 

sig av med sina grovsopor. Man får ställa ut sina grovsopor från tis 21 april kl 17 

fram till tors 23 april kl 10. Elartiklar, farligt avfall och målarfärg/kemikalier får 

ABSOLUT INTE lämnas med grovsoporna. Ev missbruk kostar föreningen mycket 

pengar och kan leda till att vi måste dra in grovsophämtningen i fortsättningen. 

Sådana artiklar kan lämnas till kommunens miljöbil som kommer till Frösunda torg 

varannan tors jämna veckor. Läs mer på Solna Stads hemsida för mer exakt 

information. 

Grovsopor 23 april hämtas i denna turordning från kl 12.00: 

Enköpingsvägen 19A (gaveln), Regementsgatan 56, Regementsgatan 46 , 

Regementsgatan 31, Ritorpsvägen 5-7 (mellan husen). 

Årsstämmans datum är satt till 10 juni och motionerna ska vara styrelsen tillhanda 

senast 8:e maj, gärna per mail eller i brevinkastet på dörren till fastighetskontoret. I 

samband med att inbjudan delas ut kommer en mall för fullmakt finnas med. 

Ishallen är bokad för mötet, men det kan hända att vi behöver köra mötet utomhus i 

ett kortare format. Vi bevakar utvecklingen av Corona och kommer följa 

riktlinjerna som folkhälsomyndigheten rekommenderar/påbjuder.  

Arbetet med den gemensamma elanslutningen pågår och el-centralerna är numera 

ombyggda. Vattenfalls sluträkningar bör ha kommit till samtliga hushåll. Det finns 

möjlighet att dela upp räkningen i flera delar, kontakta Vattenfall direkt i så fall. 

Första räkningen från föreningen kommer sannolikt komma tillsammans med 

avgiftsavin för juni. Du som medlem ska vare sig säga upp eller teckna nya avtal. 

Ha de fint i vårvärmen! / Styrelsen  
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