Mars 2020
Samling på gården för vårstädning den 18 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 2 april och 2 maj
Det är inte tillåtet att lämna miljöfarligt avfall i våra soprum. Stockholm stad tillhandahåller
service vid 8 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)
Torsdagen den 2 april kl 17.45-18.45 och lördagen den 2 maj kl 13.3-14.30.

Kommentarer angående de ommålade slussarna
Det har kommit flera positiva kommentarer till de nymålade slussarna till garagen. Det är
trevligt att få sådan återkoppling.

Garagestädning den 11 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 - påminnelse…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. Vi avser
montera farthinder vid garagedörrarna eftersom inta alla respekterar att ta det lugnt.

TUNGA transporter på innergården
Antalet tunga transporter på innergården har ökat med åren, transportbilarna har blivit större
och tyngre. Vägarna är dessvärre inte gjorda för den tunga trafiken, vilket medför sönderkörda
asfaltskanter och gräskanter. Styrelsen har därför beslutat att komplettera med hindrande
stenar utefter vägkanterna. Viss tung trafik måste vi dessvärre acceptera av olika orsaker.

Planerade underhållsarbeten: Målning av takplåt 2020
Som vi informerat om tidigare kommer vi under våren att reparera trasiga takplåtdetaljer på
taken och måla dessa därefter. Information kommer att lämnas till berörda
lägenhetsinnehavare när arbetet kommer att utföras.

Uppdaterade ORDNINGSREGLER
Föreningens ordningsregler har varit föremål för revidering under året för att tydliggöra för
alla medlemmar hur vi tar hänsyn till varandra. Ordningsreglerna kommer att återfinnas på
vår hemsida www.arstatorg.se

Vårhälsningar 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.

