
NYA STADGAR
Föreningens nya stadgar är nu registrerade hos Bolagsverket vilket 
bland annat innebär att vi inte längre har ett brutet räkenskapsår. Vi har 
nu istället kalenderår. Det i sin tur innebär att nästa årsmöte kommer 
att hållas senast sex månader efter nästa årsskifte.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN RUNNETT

Nyhetsbrevet Aktuellt är en operiodisk skrift som går ut till de boende i Brf Runnett.
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TREVLIGA KRYDDOR TILL ALLA
Ta kryddor ur föreningens ge-
mensamma odlingslåda. Den står 
närmast utanför port 38. Där finns 
bland annat rosmarin, mynta, ci-
tronmeliss och dill. Du kan krydda 
vilt, mojito, desserten, potatisen 
och mycket annat. Det är bara fan-
tasin som sätter gränser.

Om du i eftertankens kranka 
blekhet inser att du faktiskt vill 
odla  i en egen odlingslåda nästa 
säsong, hör av dig till styrelsen.

BALKONGLÅDOR
Nu på sommaren är det trevligt att 
pynta balkongen med blomlådor 
fulla med blomster, kryddor och 
annat och skapa sig ett vackert 
uterum. Av den anledningen vill 
styrelsen påminna om att det av 
säkerhetsskäl är absolut förbjudet 
att ha balkonglådorna hängandes 
utanför balkongen. Skulle någon 
skadas är det styrelsen som är 
ytterst ansvarig, så häng dina bal-

konglådor på insidan av balkong-
en.

SÄKERHET
Sedan vi ändrat portkoden, bytt 
lås och installerat brytskydd har vi 
haft det lungt i källarna. För allas 
fortsatta säkerhet och trygghet 
håller vi även nu portarna stängda 
och låsta, dagtid som nattetid.

TRIVSEL I TVÄTTSTUGAN
Nu finns trivselregler för tvättstu-
gan uppsatta inne i tvättsstugan 
och på anslagstavlan utanför. Där 
hittar du även symbolförklaringar 
till tvättråden.

STÄDDAGEN
Vilket guldjobb vi gjorde på städ-
dagen och vilka fantastiska insat-
ser. Det var den bästa uppslutning-
en hittills. Stort tack till alla som 
var med!

Det är dock önskvärt att fler kan 
ställa upp nästa gång. Det blir inte 
lika tungt arbete för de som är 
med och vi kan behålla våra låga 
avgifter för att vi inte behöver leja 
bort arbetet. Så till nästa gång ser 
vi fram emot att träffa just dig på 
städdagen!

TREVLIG SOMMAR
Nu finns det grill och uteplatser på 
båda gårdarna. Passa på att grilla 
i sommarvärmen, men glöm inte 
att ha vatten nära till hands. Sär-
skilt nu när det är eldningsförbud 
och stora risker för markbränder. 

Vi önskar er alla en trevlig som-
mar!
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