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KRÄFTSKIVA PÅ GÅRDEN!

även komma om man inte anmält sig, men då
kan man inte räkna med att få mat. (Tyvärr)

BRF Snösätra vill gärna bjuda alla sina medlemmar på en trevlig kväll på gården, med Vi ses på gården,
andra ord, årets kräftskiva. Lördagen den 2 sep- - Styrelsen
tember börjar vi kl 18.30 med ett informationsmöte där styrelsen berättar om vad som är på
gång i föreningen och alla som vill kan ställa
frågor. Från 19.00 äter vi kräftor! Allt händer
uppe vid grillarna på gården. Föreningen bjuder
på ett paket kräftor för varje lägenhet, bröd,
läsk och sallad, det man vill ha i övrigt får man
ta med själv. Vi behöver också veta hur många
av er som kommer, så vi kan planera inköpen,
så OSA senast 20 augusti. Lägg en lapp i föreningens brevlåda, mejla till hannahoie@hotmail.com, eller ring styrelsens kontakttelefon på 070-3432020. Man kan givet vis

BRF Snösära
söker IT
ansvarig.
Vi i styrelsen vill
gärna att våran hems i d a
p å
www.snosatra.se
skall uppdateras oftare och bli ett levande
forum och arbetsverktyg för föreningen,
både för enskilda
medlemmar och för
styrelsen. Detta skulle
vi behöva hjälp med,

och nu
söker vi
dig, engagerade
medlem
med lust, vilja och
kunskap att ta ansvar
för hemsidan tillsammans med oss i styrelsen. Vi hoppas och
tror att du hör av dig!
Ring styrelsens kontakttelefon
0703432020, eller lämna
en lapp i föreningens
brevlåda i trappan ner
från gården.

Com Hem och
kabelnätet.
Nu har ju tyvärr detta blivit lite av en följetong, men arbetet
med att förbättra kabel- tv- nätet pågår
fortfarande.

bete.
Till Com Hems försvar kan vi nämna att
det blivit en mer
komplicerat process
än de först räknade
med, men förhoppningsvis lär det inte
dröja alldeles för
länge innan det hela
är klart.

Det finns vissa lägenheter som Com Hem
fortfarande inte fått
tillträde till, och där- - Styrelsen
för kommer vi fortfarande en tid framöver
”störas” av deras ar-

Bävernytt kommer i fortsättningen att komma ut lite mer regelbundet, så om ni
har något ni vill bidra med, skicka insändare, eller komma med synpunkter, så
hör av er!

RIS OCH ROS
Ris och ros är den nya
spalten för synpunkter
från våra medlemmar
på gården. Hör av er till
styrelsen om ni vill påpeka något i Bävernytt,
det går också bra att
skriva egna insändare.
Förhoppningsvis även
synpunkter på saker
som är bra!

Bilar på gården

man behöver lassa/lossa eller liknande. Om du ändå tar
bilen på gården, tänk på att
barn leker, och att ingen förväntar sig trafik! KRYPFART är det som gäller om
du måste köra på gården,
den skall vara ett tryggt ställe för våra barn att leka och
för vuxna att kunna slappna
av.

Oväsen efter tio

Gården är inte till för biltrafik, utom i undantagsfall om Folk har hört av sig till

styrelsen för att det snickras
och borras efter klockan
22.00. Stör inte din grannes
nattsömn, det skall vara tyst
efter kl. 22 på kvällarna.

Månadens ros
Månadens ros går från en
medlem till alla er som lagt
ner ett gediget arbete på att
snygga till våran gård under
sommaren.
Bra jobbat!

Annons.
Bara så alla vet, vi har ett
fint, nyrenoverat övernattningsrum som går att hyra
billigt. 100 kr för en natt,
därefter 50 kr natten. Ring
och boka på styrelsens
kontakttelefon:
070-3432020.
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