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Styrelsen har ordet...

Alexandra Anstrell
vice ordförande:
Skepp ohoj !
Solen skiner och fåglarna 
kvittrar. Första 
sädesärlan fångade min 
blick i söndags. Vad 
skönt det känns att då få
ha en ren och fin gård 
inför våren och 
sommaren. Det är röjt, 
krattat, sopat och putsat. 
Tack alla för den stora 
insatsen.
Det är ett perfekt tillfälle 
att lära känna varandra 
och samtidigt få en 
välskött gård.
Ni som hade förhinder 
och inte kunde vara med 
- väl mött nästa gång ! 
Det kommer även bli lite 
olika arbeten under våren 
och sommaren. Din 
insats behövs !

. Entrégrinden
Behöver du låna nyckel 
till grinden så har alla 
styrelsemedlemmar 
nyckel. Bara att ringa 
eller komma förbi ! 

Gårdsstädningen
Vilket kanonfint arbete 
vi gjorde på städdagen 
den 22 april.

Tack gårdsgruppen för 
all planering m.m.

Tack fritidskommittén 
för gott fika och god 
korv !

Cigarettfimpar
Ni som röker!Tänk på att 
inte slänga fimpar på
gården eller i närheten. 
Det ser skräpigt ut och 
små barn kan stoppa de i 
munnen. Visa hänsyn!

Avverkning
Boende i port 68 och 70 
har fått tycka till om 
behovet av röjning och 
avverkning bakom sin 
fastighet. Resultatet blev 
bra som ni kan se.

Foto Foto 
ppåå

AlexandraAlexandra..

Kalender 2001
Styrelsemöten: Öppet hus: Årsstämma:

8 maj 20 maj, kl. 15:00 15 maj kl. 19:00

12 juni

Kompletta årsmöteshandlingar kommer att delas ut till samtliga medlemmar innan årsstämman.

Nu är det bråda tider inför 
årsstämman. Kallelse ska delas ut, 
handlingar ska tryckas och 
valberedningen arbetar med att få
bra kandidater som förtroendevalda 
till styrelseledamöter mm.
Är du intresserad av att arbeta i 
styrelsen eller någon av våra 
grupper ? 
Kontakta valberedningen:
Niklas Tempel, 
Marianne Karnehammar eller 
Greger Pettersson.
Nu är det även dags att lämna in 
motioner. Se separat kallelse till 
årsstämman.
På önskemål från medlemmar har 
styrelsen nu tagit beslut om ett 
ytterligare torkskåp till tvättstugan. 
Bra va ?!
Alexandra Anstrell

Årsstämma 15 maj
Tänk att få vara med och 
bestämma…. Gör din stämma hörd 
på årsstämman den 15 maj.
Som redan nämnts i kallelsen till 
årsstämman blir det mer info om 
föreningens underhållsplan, gårds-
gruppens upprustningsplan samt 
medlems-pärmen vid stämman. 
Ang. bokslutet är det mycket 
positivt - överskott: 364.100 kr, 
vilket innebär att tidigare balanserat 
underskott nu är avslutat.



Sopsugen
Har du funderingar kring 
sopsugen så ber vi dig kontakta 
vår samfällighets-representant 
Per Rosenvik. Se även tidigare 
skrivelse ang. detta.
Enkät kring sopsugen finns 
med som bilaga.

Våra hissar
Hissarna är besiktigade och är 
godkända. Det finns ett löpande 
avtal med en besiktningsfirma 
som ska utföra löpande 
kontroller.

Felanmälan görs till:

KONE Hissar AB

tel: 08-618 01 80

Bredband
Styrelsen arbetar febrilt med 
Bredbandsbolaget som i 
dagsläget inte kan uppfylla 
villkoren i avtalet. Senaste 
besked från dem är att 
installation av fastighetsnätet 
påbörjas i augusti för att 
slutföra leverans i januari 2002. 
Mer information på stämman.

Och fortsätter här…..

Tvättstugan
Tvättstugan är öppen:
måndag - fredag 07:00 - 22:00 
lördag - söndag 10:00 - 22:00 
Du kan inte komma in i 
tvättstugan efter 22:00 av 
säkerhetsskäl och för att inte 
störa de boende i port 70. Med 
andra ord, se till att vara där 
före 22:00 för att kunna städa 
och avsluta Ditt tvättpass.
Du kommer ut efter 22:00 men 
inte in.
Felanmälan - ring direkt till 
Söderkyl: 08-556 962 00 eller 
08-642 92 00
Städmaterial till tvättstugan 
ordnar Anette Bornold som 
redan har försett alla portar 
med nytt städmaterial. Saknar 
ni något eller har synpunkter? 
Låt styrelsen få reda på detta 
omgående. 

Medlemspärm
Styrelsen arbetar i flygande 
fläng med en uppdaterad och 
mycket användbar pärm med 
information om boende i 
bostadsrätt, vad gäller i vår 
förening m.m. Ett snart färdigt 
exemplar kommer att finnas på
årsstämman att bläddra i.
Vad saknar du ?! Vad vore bra 
att ha med ?! 
Lämna mycket gärna 
synpunkter till Alexandra 
Anstrell, port 68 eller annan 
styrelsemedlem.

Upprustning av gården
Gården kommer att, med 
början i år, genomgå en 
omfattande upprustning 
(gårdsgruppens upprustnings-
plan kan man ta del av på
årsstämman) Nästa steg är att 
totalrenovera staketet runt 
kullen och längs Bäver-
bäcksgränd. Styrelsen tittar på
offerter och arbetet beräknas 
vara påbörjat nu under våren-
sommaren.

Till Salu:
Gasolgrill, vagnmodell.
Använd c:a fem gånger.
Gasoltub ingår
Pris: 950 kr

Liisa Casserborg i 44:an

Här kan du annonsera om du 
vill sälja, köpa eller byta



Medlemsnytt

Välkomna nya medlemmar!!!
I år har följande personer flyttat in till vår 
fina BRF Snösätra:

Eduardo och Magnolia Vilches i 68:an

Elin Borén i 50:an

Barbro och Yngve Wallin i 66:an

Jane Mills-Sandström i 30:an

I framtiden hoppas vi att kunna få
presentera någon ny medlem i en liten 
intervju. Är du intresserad ?!

Här i Bävernytt kan vi hälsa nya medlemmar välkomna, gratulera på stora dagar och på
annat sätt uppmärksamma varandra inom vår bostadsrättsförening. Ex månadens ros 

Stora dagar

Grattis i efterskott:

Greger Pettersson 40 år 

Nästa Bävernytt kommer i  maj 2001

Förslag, synpunkter och bidrag till Bävernytt vill vi gärna ha mycket av !!! 
Tillsammans utvecklar vi Bävernytt till något fantastiskt !!!


	Medlemsnytt

