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Nytt år, nya möjligheter! 
 
Start grovsopor 21 januari 
För att vår förening ska vara så uppdaterad som möjligt och ha ett aktivt miljöarbete kommer vi 2020 
även börja med sortering av plast, papp, metall och glas i soprummet på Dalbovägen 6. Detta kommer 
vara klart 21 januari. Vi hoppas att ni är lika taggade på detta som vi. Sköter vi det på ett snyggt sätt 
där alla tar sitt ansvar kommer vi att sänka våra sopkostnader - vilket gynnar oss alla i föreningen. 
 
Föreningsstämma 5 maj 
2020 kommer föreningsstämman äga rum tisdagen den 5 maj i föreningens styrelselokal. Mer 
information kommer. 
 
Fixarhelg 9-10 maj 
Inför våren tar vi tillfället i akt att träffa våra grannar för att främja grannsamverkan och att fixa fint i 
vårt område tillsammans. Det kommer att finnas en lista på saker som vi hjälps åt att fixa. Välj något 
som du själv tycker är kul eller är duktig på, och välj den dag som passar dig bäst. På det här sättet 
sparar vi in på kostnader för föreningen. 
 
Delaktighet i föreningen efter förmåga - gynnar dig som boende! 
Styrelsen vill lyfta engagemanget från de medlemmar som erbjuder sig att hjälpa till med diverse 
uppgifter i föreningen för att undvika onödigt höga kostnader från leverantörer. Vet du med dig att du 
tex är en hejare på att välja fina och ihärdiga blommor till våra rabatter eller att måla plank, hör gärna 
av dig till styrelsen. Märk att man inte behöver binda upp sig på en viss tid eller åta sig si eller så 
mycket jobb, detta handlar enbart om att vi hjälps åt - som det ska vara att bo i en bostadsrättsförening 
- vi är alla ansvariga för vår boendemiljö. Klura på vad du skulle vilja bidra med och om du har några 
ideer på vad som skulle kunna ge en extra touch på vår omgivning.  
 
Julgranshämtning 
För dig som inte återvunnit din julgran finns möjlighet att lämna den på Dalbovägen 6 där 
sopcontainrarna brukar stå på städdagarna. Granarna hämtas upp på fredag, vecka 3.  
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