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INFORMATIONSBLAD DECEMBER

1. Inför julhelgen är det viktigt att alla kollar sina brandvarnare.
Klarar du inte detta själv kan du ringa Fixartjänst på tel 08-540
816 00 , kl 10-12 och 13-16 så kommer dom och hjälper alla
över 67 år gratis. Ring annars Monica på 070-209 26 31 så
får ni kontakt med någon som kan hjälpa er mot ersättning.
Brandvarnarna installerades för många år sedan och
batterierna behöver kontrolleras/bytas!
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2. Tänk på att kolla så ingen sten hamnar vid portdörren så den
inte går att stänga. Samma gäller hissdörren i höghusen.
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3. Märk det extra förråd som du hyrt med namn och
lägenhetsnummer.
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4. Föreningsstämman kommer att hållas må 23/4 i Folkets hus.
Kallelse publiceras senare.
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5. Sista datum för inlämning av motioner till föreningsstämman är
28/2 2018
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6. BRF Spårets hemliga rum, medlemsträff

Kom till gamla panncentralen vid Västra Banvägen 22 och träffa
dina grannar under lättsamma former.
Föreningen bjuder på kaffe/the och bulle och dessutom kommer vi
att visa flera av de låsta utrymmena i källaren i huset på Västra
Banvägen 22-24. Vi tittar in i värmeundercentralen, TVmottagningsrummet(s), stora föreningsarkivet(s), Tords kontor
och Tords övriga utrymmen, grovtvättstugan, samt ett rum med
skyddsrumsutrustning. De utrymmen som har (s) nås via en lite
jobbig trappa, men övriga utrymmen är lätt tillgängliga.
Vi kommer att ha två träffar Torsdagen 11/1 2018, den ena kl 14—
15.30 den andra kl 18--19.30.
Några av styrelsens ledamöter kommer att finnas med för att visa
runt, umgås samt informera och höra era frågor och synpunkter.
God Jul och Gott Nytt År
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