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Nytt år ny förvaltare. Från och med 1 ja-
nuari sköter Storholmen vår tekniska för-
valtning. Styrelsen ser tillbaka på ett år 
med mycket arbete kring bl.a. garage och 
hemsida och ser nu fram emot 2014 med 
vår nya tekniska förvaltare och förhopp-
ningsvis extra energi till andra uppgifter.

Årets stämma - 22:a April

Från klockan 18 bjuder föreningen in till buffé 
och mingel. 

Klockan 19.00 sätter den formella stämman 
igång - Kom med på mötet och ta chansen 
att påverka vår gemensamma förening. Ef-
tersom alla ni lägenhetsinnehavare är deläg-
are i föreningen är detta kanske årets vikti-
gaste möte!

Valberedningen söker medlemmar som 
vill sitta med i styrelsen.
Vill du, eller känner du någon som vill vara 
med och påverka i vår förening, maila till val-
beredningen@brfrosjon.se.

Senast den 28 februari behöver valbered-
ningen ha ditt svar.

Dags att skicka in motioner
Nu är det återigen dags att skicka in motio-
ner inför årsstämman. Senast den 28 febru-
ari vill vi att motionerna ska vara inlämnade 
till styrelsen. 

Miljöbilen och SmåGrovbilen
I år kommer Sollentuna Energi på besök 
den 22/5 klockan 17.00-17.45. Med sig har 
de Miljöbilen som tar emot miljöfarligt avfall 
som bekämpningsmedel, spillolja, färgrester, 

mindre elavfall etc. Nytt för i år är att de även 
har med sig SmåGrovbilen som tar emot 
mindre grovavfall (det som är ”bärbart”) och 
brännbart avfall (obs ej hushållssopor). Mer 
om Miljöbilen och vilka fraktioner som tas 
emot kan man läsa på: 
www.sollentunaenergi.se/avfall/ovrigt_avfall/
miljobilen.asp

Många störningsärenden
I flera delar av området har styrelsen på 
senare tid fått motta klagomål om störande 
grannar, vi vill därför vädja till alla boende i 
föreningen att tänka på att visa hänsyn ge-
nom att sänka ljudnivån på tv-apparater, ste-
reos och instrument framförallt kvällar och 
morgnar. 

Självklart ska också vi alla som bor här kän-
na oss fria att leva våra liv och inte ”tassa 
omkring” i våra egna hem, det som efterfrå-
gas är att ordningsreglerna efterlevs och att 
hänsyn visas till de som bor runt omkring 
oss.

Felanmälan
Notera att det är mycket viktigt att felanmäla 
om något fel skulle uppstå i din egen lägen-
het såväl som när du nyttjar någon av våra 
gemensamma lokaler. 



Ändrade regler för föreningslokalen
En depositionsavgift på 500 kr tas ut vid ut-
lämning av nyckeln. Den fås tillbaka vid åter-
lämning av nyckeln förutsatt att reglerna för 
lokalen har efterlevts. 

Eftersom det är lyhört måste lokalen vara ut-
rymd kl. 23, det vill säga ingen får vistas i 
lokalen efter den tiden. Du som hyr lokalen 
får självklart komma tillbaka dagen efter för 
att städa detta behöver med andra ord inte 
göras innan kl. 23.

Pingisturenering i föreningslokalen
Den 15 februari är ni varmt välkomna till vår 
föreningslokal. Det blir pingisturnering och 
sedan pub.

Turneringen startar kl. 16 och sedan börjar 
puben kl. 19 – 22. Vi bjuder på tilltugg samt 
vatten och lättöl.

Vi i styrelsen hoppas att vi ses då!

Tips!
För alla i föreningen som är trädgårdsinres-
serade så är det snart dags att så de första 
fröena. Bland annat om man vill fröså sina 
egna penséer är det dags att slänga dem i 
jorden.

Bild lånad från impecta.se

I höstas startades en utemiljögrupp som 
hjälps åt att ta hand om föreningens rabat-
ter och gemensamma ytor. Vill du vara med 
i denna grupp så kan du höra av dig till sty-
relsen. 
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