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Till delägarna/medlemmarna i  
HSB Brf Alströmer 

PÅSKINFORMATION  2014 
 

Du har väl inte  
missat att… 

Årsstämman 2014 
äger rum onsdagen den  

7 maj kl 18:00 
i Hillsalen. 

 
Styrelsen ser gärna att du 
anmäler dig för att kunna 
förbereda röstlängder 
m.m. 

Det går bra anmäla sig 

 genom att lägga en lapp med 
namn och antal som kommer i 
föreningsbrevlådan, 

 via internet/mail, 

 genom att ringa föreningens 
jourtelefon - 0767-010422. 

Anmälan senast söndag 4 maj! 

Stämmohandlingar distribueras 
senast under onsdagen den 23 
april. 

Kallelse 
Du kallas i egenskap av 
medlem/delägare i HSBs 
bostadsrättsförening 
Alströmer i Alingsås till 
årsstämman 2014. 

Har du inte möjlighet att själv 
närvara på stämman har du 
rätt att utse ett ombud. 

Ombudsblankett kommer att 
finnas i respektive trapphus. 

 

Grävning 
Vi kommer med början tisdagen 
den 22 april att utföra grävning 
på gårdsplanen utmed 2ABC 
samt utanför 5AB. 

Anledningen är att några 
ytterligare vattenledningar i mark 
behöver bytas. 

Det är bland annat 
vattenledningen mellan 
kommunens brytpunkt och 
huvudmätaren i 5AB som måste 
bytas. 

Nu är våren här! 
 
Vi önskar er alla 
en härlig vår och 
en Glad Påsk! 
 
Styrelsen 
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Vi påminner igen…. 
 

Alströmerjouren 
Använd föreningens journummer 

- 0767-010422 - 

 
eller föreningens mailadress 

brfalstromer@gmail.com 
för kontakt med styrelsen i såväl 
akuta som ”normala” ärenden.  

Offertförfrågningar 
Styrelsen har gått ut med 
offertförfrågningar avseende... 

 Renovering av 
grovtvättstugan samt 

 Renspolning av 67 
takbrunnar. 

Näringslivet har tydligen fullt 
upp att göra då vi enbart fått 
in en offert och den gäller 
renspolning av takbrunnar. 

Styrelsen kommer nu att 
omformulera offertförfråg-
ningarna och gå ut på nytt. Rätt försäkrad? 

Bostadsrättsförsäkringen är ett komplement till 
din hemförsäkring. Denna försäkring skyddar dig 
vid eventuella skador mot tredje man som du 
orsakar. 
Hör med ditt försäkringsbolag! Bilar inom 

området 
Det är tillåtet att köra fram till 
entrédörrarna för i- och  
urlastning av bilen. Bilen får dock inte 
lämnas utan uppsikt, mer än då man är 
inne och hämtar eller lämnar saker.  
När detta är klart ska bilen köras ut från 
gården.  
Anledningen till detta är att utrycknings-
fordon måste ha fritt tillträde till 
entrédörrarna. 
Någon besöks- eller egenparkering får 
inte ske på gården. Vi har P-däck! 
Hantverksfordon förekommer 
naturligtvis i samband med 
lägenhetsreparationer. 
Då dessa fordon skall parkera hänvisas 
till källarnedgångarna vid 3A, 3C, 4A 
och 5A. 
Det åligger dig som bostadsrättshavare 
att informera ”dina” hantverkare om 
detta. 
Styrelsen ansvarar för att nyinflyttade 
bostadsrättshavare får denna 
information. 

 

Sophuset igen! 
Vi har nu städat ut soprummet och  
tvättat behållarna för hushållssopor (gröna) och 
matavfall (bruna). Just nu luktar det riktigt gott! 

I stort sett fungerar det bra i sophuset men 
styrelsen vill ändå peka på följande punkter: 

 För matavfallet finns det gröna påsar av två 
storlekar. Dessa skall endast användas för 
matavfall och slängas i de bruna kärlen. 
Det är inte meningen att dessa skall 
användas till hushållssopor som en del 
tycks tro. 

 Vi slänger fortfarande mycket luft! Vik ihop 
de kartonger som går att vika. 

 Försegla soppåsarna väl och fyll dem inte 
för mycket. Det är då lätt att de går sönder 
och då skall någon ta hand om det. 

 Ibland hamnar en del smått och gott vid 
sidan av kärlen. Du tillhör naturligtvis dem 
som tar upp detta och slänger det på rätt 
ställe. Tack! 


