September 2019

Ny portkod från 30 september
Det är dags för årligt byte av portkod. Nya koden kommer att delas ut i samtliga brevlådor.

Ommålning av entrédörrar
Våra entrédörrar är i stort behov av ommålning. Vi har tecknat avtal med KR Måleri AB,
samma firma som anlitades för målning av fönster, takfötter, m.m., för att snygga till våra
dörrar. Arbetet har påbörjats och beroende på vädret kan det behöva slutföras under våren
2020.

Höstträff på gården 12 oktober
Traditionsenligt hjälps vi åt att höststäda, täcka och ställa in trädgårdsmöbler inför vintern.
Det kanske viktigaste av allt, det är här vi träffar grannar både nya och gamla över en grillad
korv och en god fika! Mer information kommer att anslås i portarna.

Utrensning av cyklar - märk din cykel!
Roligt med många cyklister, men vi tror att det finns ett antal cyklar stående både i
cykelförråden och ute i ställen som inte används längre och som kanske saknar ägare. Det är
trångt i förråden och vi ber dig som har cykeln där att märka upp den senast den 12 oktober.
Därefter kommer omärkta cyklar att omhändertas.

Belysning och eventuellt bevakningskameror i våra garage
Vi har originalbelysningen kvar i våra garage, lysrör från 1992/93. Styrelsen har bedömt att
det är dags att byta till en mer effektiv, mer säker och mindre energikrävande belysning.
Rörelsestyrd LED-belysning kommer därför att installeras i båda garagen. Som
brottsförebyggande åtgärd har styrelsen diskuterat installation av bevakningskameror i
garagen. Beslut har fattats om att nu ta fram en plan.

Årsmötet kommer att hållas den 21 november i Årstaskolan
Årsmötet kommer att hållas i Årstaskolans matsal. Närmare information följer med kallelse
och årsmöteshandlingar. Årsta Folkets hus, vår stamlokal, är under hösten uppbokad av
Stadsteatern.
Boka in datumet i Din kalender redan idag

Akta barnen – kör ut sakta från garage och på området!
Glöm inte heller…
Stockholms stads service med mobil miljöstation för miljöfarligt avfall som nästa gång
kommer till Årsta den 29 oktober. Hjälmarsvägen 26 (bakom Folkets hus) kl. 17.45-18.45.

Hälsningar från styrelsen
PS: Har du frågor eller synpunkter kontakta gärna styrelsen via e-post: info@brfarstatorg.se
eller telefon som finns på hemsidan www.brfarstatorg.se och anslagstavlan i portentréerna.

