
 

 
 

     

                 Mars 2019 

Samling på gården för vårstädning den 13 april 

Vi hoppas att vintern då har gett sig av och att vi kan ta fram efterlängtade trädgårdsmöbler, grillar, 

krattor och räfsor. Traditionsenligt serveras korv med bröd och kaffe med dopp. Anslag kommer att 

sättas upp i portarna. Sopning av bil- och gångvägar samt trappor kommer att utföras tiden 15-17 april. 
 

Stadens mobila miljöstation kommer till Årsta den 17 april 
Staden tillhandahåller service vid 4 tillfällen per år då vi kan göra sig av med miljöfarligt avfall såsom 

färg-och limrester, kemikalier, bilbatterier m.m. Adress: Hjälmarsvägen 26 (bakom Folkets hus) kl 

17.45-18.45. 

Ny postadress till föreningen from 1 maj 2019 
ICA upphör med postboxar den 1 maj och styrelsen har därför beslutat att sätta upp en brevlåda på 

adress Skedviksvägen 10 plan -2 som skall användas fortsättningsvis. En brevlåda till föreningen har 

tidigare varit efterfrågan för att medlemmar ska kunna lämna brev och synpunkter till styrelsen. Så nu 

blir även det en verklighet. 
 

Garagestädning den 13 maj 
Den årliga städningen innebär att alla bilar ska vara ute ur garagen den 13 maj. Närmare information 

med tider kommer att sättas upp på respektive fordon i garagen. 

Apropå garage... Du som kör ut från garage ta det lugnt, vi har många små barn och skolbarn 

som har sin väg precis utanför. Tänk även på att förvissa dig om att garagedörren går igen innan du 

kör vidare för att undvika ovälkomna besökare. 
 

OVK - Rensning av våra ventilationskanaler 
Med anledning av den genomförda OVK:n kommer samtliga ventilationskanaler att rensas.  

Separat information medföljer INFO-Bladet. Lägenheter med anmärkningar kommer att meddelas 

separat angående krav om behov av åtgärder som ska vara genomförda senast den 30 juni 2019. 
 

Försäkringsbrev bostadsrättstillägg  
Föreningen har som tidigare tecknat försäkring från Protector avseende bostadsrättstillägg. 

Försäkringsbrevet hittar du på vår hemsida: www.brfarstatorg.se 

Vårvinterhälsningar från styrelsen! 

          

PS: Har du frågor eller synpunkter kontakta gärna styrelsen via e-post: info@brfarstatorg.se , 

vår nya brevlåda eller telefon som finns på hemsidan www.brfarstatorg.se och anslagstavlan i 

portentréerna. 
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