SADELNnytt

Maj 2022

Nyhetsblad från din bostadsrättsförening
Årsstämman
Kommer att genomföras tisdag de 14 juni kl.
18.00 EQ House Gillesalen, Skönberg. Kallelse
och årsberättelsen kommer att distribueras
innan.
Elektronisk bokning av Tvättstugor
Är nu driftsatt. Bokning kan ske via
anslagstavlor, webben eller via app i telefon.
Anslagstavlor
Glöm inte att ta en titt på anslagstavlorna när ni
passerar. Där lägger vi ut aktuell information
löpande.

vara bohag lämnas. Allt övrigt som byggavfall,
vitvaror, färg, kemikalier bilbatterier m m ska
lämnas på miljöstation, till exempel Johannedal
eller Blåberget.
Trapphus säkerhet
Vi påminner om att trapphuset ska vara fritt
från tidningar, kartonger, barnvagnar och cyklar
och annat hindrande eller brännbart, så att du
lätt kan ta dig ut om det brinner i huset.
Ambulans och räddningstjänst behöver också
lätt komma fram för att hjälpa vid sjukdom eller
brand.

Parkering i garage
För att underlätta för våra besökare uppmanas
ni som har garageplats att använda dessa
även under sommaren.

Vill du få information på mejl?
För snabb information från din förening - anmäl
din e-postadress till oss.
En e-postadress per lägenhet räcker.
Skicka till birgit@brfsadeln.se

Måsar
Under Maj månad kommer man att avlägsna
ägg och bon från våra hustak.

Övrigt
Har du som medlem frågor och funderingar så
tveka inte att höra av dig till styrelsen via

Soprum/grovsopor
Se till att soporna hamnar i rätt kärl så att vi
som förening slipper få merkostnad för
felsorterat. I grovsoprummet får endast
tidningar och elektronik och sånt som anses

hemsidan (Tyck till) eller genom direktkontakt med någon i styrelsen.

Vi önskar er alla en fin vår och en härlig sommar med
många möjligheter att umgås med nära och kära.
Hälsningar
Styrelsen

Styrelse Brf Sadeln
Jöran Nilsson ordf 070-359 59 75, Birgit Karlsson 070-541 80 93, Benny Hörnberg 070-530 41 40,
Victoria Forslund 070-595 97 95, Jesper Rönnlund, 070-674 27 08

www.brfsadeln.se

