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Vårstädning
Tack till alla som deltog i vårstädningen. Ett
knappt tjugotal personer var med, men det blev
mycket arbete utfört. Krattning/sopning av både
lekpark och kullen på framsidan. Blommor
planterades och några rabatter rensades. På
baksidan röjdes det ur en hel del sly och
plockades upp mycket skräp. Till det rensades
det i soprum och förrådsgångar. Lagom till korv
och fikat så började det snöa. Lite frusna
skingrades alla snabbt efter en bra förmiddag.

Markiser
Vid stämman förra året beslutades att styrelsen
skulle ta fram instruktion för vilka markiser som
får monteras över de översta balkongerna.
Det är Perkis AB på Centralvägen 1 som man får
köpa från. Godkända mönster att välja på är:
Sandatex 5167/11 (med röda inslag) och
Sandatex 5167/97 (grå).

Ordinarie föreningsstämma 19/5
Alla har fått kallelsen och handlingarna utdelade.
De med aktuella andrahandsuthyrningar har
även fått handlingarna skickade med mail.
Observera den separata informationen om att
motion 3, trots att den ingick i handlingarna,
inte kommer behandlas och tas upp till beslut.
Vi hoppas att många kommer och är delaktiga.
Viktiga beslut gällande vår förening tas på
stämman. Vi som just nu sitter i styrelsen lägger
ner väldigt mycket arbete för föreningens skull.
Det är nödvändigt för de som blir valda till
styrelseledamöter att känna att de har
förtroende från medlemmar och mandat från
stämman till att leda arbetet i föreningen. Så
prioritera denna kväll. 19/5 kl 18:30.

Har du balkong högst upp och är intresserad så
kan du antingen välja mönster och kontakta
Perkis. De mäter då hos dig och ger dig ett
prisförslag. Pga föreningens ansvar över fasaden
så ska även monteringen beställas från Perkis.

Balkonger i markplan
Flera börjar bli slitna i träet. Vi har bett Driftia se
över dem och göra förbättringar där det behövs.

Betalning av avgifter/hyror
Nu har nästan alla fått in rutinen att betala till
rätt nummer. Men var noggranna med
förfallodagen. Många betalar in väldigt sent.

Kontakt med styrelsen
De allra flesta av er har vi haft kontakt med på
något vis under senaste året. Men till er andra
och nyinflyttade så vill vi informera att främsta
kontaktvägen är via mail:
styrelsen@brfgraddhyllan.se eller via ett
meddelande i brevlådan utanför port 20. Mycket
info finns att få på hemsidan:
http://www.brfgraddhyllan.se och det går alltid
att ta kontakt med oss ”live” vid städdagarna,
stämman eller advents-öppethus.

Brf Gräddhyllan i Huddinge
Domarvägen 20
14162 Huddinge

Alternativt kontaktar du styrelsen så försöker vi
samordna en beställning och kan ev. förhandla
ner priset. Alla står ändå för sin kostnad.

Trädgårdsskötsel
Nu i maj börjar en kvinna från en trädgårdsfirma
ta hand om skötseln av gemensamma rabatter.
För er som själva brukar ta hand om rabatter så
finns det jord kvar sen städdagen. Den kan
användas till föreningens gemensamma ytor.
Jorden kommer ställas i trädgårdsrummet.
/Styrelsen

styrelsen@brfgraddhyllan.se
www.brfgraddhyllan.se
org. nr 769619-2827

