2018-04-13
Hej alla boende i Brf Lantgården!

Städdag 21–22 april
Det är dags för vårens städdagar, helgen 21–22 april gör vi fint i vårt område, vi
samlas vid Lantgårdsvägen 8 (gamla grovsoprummet) kl. 10 båda dagarna. Vi
hoppas att så många som möjligt kan vara med. Verktyg och redskap finns att
låna men har du egna så är det jättebra. Vi bjuder på korv och dricka under
dagarna så att du orkar med hela helgen. Som vanligt så tar vi hit en stor
container för trädgårdsavfall, dessutom tar vi hem en grovsopscontainer, så
passa på att släng era grovsopor, tänk dock på att vi inte får slänga miljöfarligt
avfall såsom impregnerat virke, däck, kemikalier mm.

Extrastämma:
I samband med städdagen håller vi extrastämma den 22 april kl. 10, se separat
kallelse, då det kommit nya lagkrav på tider för kallelser och vi måste ändra
våra stadgar.

Brandkåren:
Brandkåren kommer med en brandbil på söndagen den 22 april kl. 14, om de
inte får någon utryckning, passa på att komma och prata brandskydd med
proffsen.
Årsstämman kommer det en kallelse till så småningom, boka redan nu in 8 maj
kl. 19.

Info om bevakningsrondering
Ni kanske har sett Larmassistans-skylten som kommit upp vid infarten till vårt
område? Då Boendeenkäten i november visade på att vissa känner sig otrygga i
vårt område så har vi nu tecknat ett avtal med just Larmassistans som gör
ronderingar i området på helgerna.
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Målning av våra fasader
Företaget som ska måla om våra fasader, Andrés Måleri, har nu börjat sitt
arbete med tak- och fasad-tvätt. Dom byter också murken panel i samband
med detta. Målningen kommer hålla på hela sommaren, mer info kommer
direkt från målerifirman när det närmar sig. Ni måste se till så de kommer in på
era uteplatser, samt flytta på era bilar när det behövs, så de kan utföra sitt
arbete. Vi drabbas annars av onödiga kostnader.
Röstningen i samband med boendeenkäten i november blev ungefär 50-50 på
den ljusa och den mörka färgen så vi lägger oss någonstans mitt emellan i
nyans.

Loppis
Vi kommer anordna en loppis/bytardag den 9e juni, mer info kring detta
kommer senare. Vi kommer även då att ta hit en container.
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