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Kära grannar! 
Läs mer om föreningsstämma, sopsortering och parkeringsplatser med 
mera.  
 
Föreningsstämma 
Årets föreningsstämma är planerad till tisdagen 7 maj klockan 19 i styrelserummet på Dalbovägen 2B. 
Separat kallelse kommer. Det är nu du har chans att påverka din boendemiljö, skicka gärna in en motion om du 
har förslag. Valberedningen kommer snart gå runt i föreningen och söka nya styrelsemedlemmar. Kanske vill du 
gå med? 

Fågelmat är bra men... 
Det är väldigt trevligt att mata fåglarna på vintern, men tänk gärna en extra gång då fåglarna sprätter frön och 
liknande och efter kommer råttorna och det vill vi undvika.  

Rökning förbjuden 
Vi ber er vara respektfulla mot era grannar och tänka på hur röklukt påverkar andra. Respektera att det inte är 
tillåtet att röka vid ingångarna enligt skyltarna.  

Inga grovsopor i soprummet 
I föreningen soprum är det ENDAST hushållssopor som får slängas, INTE grovsopor. Vi undersöker hur 
sophanteringen kan moderniseras. Sortering av matavfall är på gång, mer information kommer. Har du inte 
möjlighet att åka till en återvinningsstation tipsar vi om TipTapp som för en vettig peng kör bort dina sopor. 

Resultatet av att vissa slänger grovsopor blir förhöjda avgifter för föreningen, vilket i förlängningen påverkar 
både den som slänger och dennes grannar.  

Parkering/Gästparkering  
Vill du hyra en parkeringsplats, maila ekonomitaffeln@gmail.com, för tillfället finns det platser. Vänligen 
parkera inte eller hänvisa andra utan att kolla med styrelsen först.  
Gällande gästparkering kan Gåsens uppmärkta platser användas efter kl 18 och på helger. Här kan du läsa mer 
om parkering.  

Ska du renovera? 
Med hänsyn till dina grannar, meddela innan att du kommer renovera samt omfattningen. Om du vill renovera 
eller göra några andra stora förändringar i din lägenhet kontaktar du styrelsen. I stadgarna står det mer om vad du 
får göra i din lägenhet, och vad du är skyldig att meddela/söka tillåtelse för. 

 

Med vänliga hälsningar, Styrelsen 

 
 

Brf Taffeln Strandvägen 4-6, Dalbovägen 2-6 
styrelsentaffeln@gmail.com  

www.taffeln1.bostadsratterna.se    www.facebook.com/Brf-Taffeln-1  

mailto:ekonomitaffeln@gmail.com
http://taffeln1.bostadsratterna.se/om-foreningen/parkering
mailto:styrelsentaffeln@gmail.com
http://www.taffeln1.bostadsratterna.se/
http://www.facebook.com/Brf-Taffeln-1

