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Nytt tvättbokningssystem, utdelning av nyckelbrickor
Under vintern har tvättbokningssystemet installerats vi är nu redo att dela ut de 
nyckelbrickor som behövs för att boka tvättstugan. 

17 maj stänger vi det gamla systemet med låscylinder och det nya gäller från och med 
det datumet. Innan dess skall vi ha hunnit dela ut de tvättbrickor som istället skall 
användas. Fram till dess använder du det gamla systemet med låscylinder

Utdelning/kvittering av tvättbrickor sker vid följande 3 tillfällen:

onsdag 21 april, kl. 19.00-20.00 i styrelserummet
torsdag 29 april, kl. 19.00-20.00 i styrelserummet
onsdag 5 maj, kl. 19.00-20.00 i styrelserummet

Utbildning på bokningssystemet:

Det ska vara relativt enkelt att boka men vi kommer ändå att se till att vi kör en 
utbildning. Vi återkommer med mer information om utbildning.

Om du tappar bort tvättbricka….

Håll reda på brickan, men om olyckan ändå skulle vara framme kan föreningen ordna 
fram en ny till en kostnad av 100 kr.

Stölder på uteplatser/trapphus
Det har förekommit en del stölder på både uteplatser och i trappuppgångar under den 
senaste tiden. Skor har försvunnit i trapphus utanför dörrar, andra saker, askkoppar 
och andra personliga saker har försvunnit från uteplatser. Heder till Ulf Blomqvist som 
haffat en av dessa ungdomar och förklarat vad som gäller. Det är tydligen ungdomar 
från Bäverdammsgränd som ”hälsat på”. Var därför på din vakt fortsättningsvis och 
släpp in någon okänd som vill smita in samtidigt genom porten.

Var god vänd

Extrabävern – fakta kring bladet

Extrabävern delas ut till medlemmarna i Brf Snösätra 229 om det finns extra 
information mellan ordinarie utgivningsdagar. Nästa ”riktiga” Bävernytt planeras till 
9/5. Om du har material till Bävernytt, skicka E-post till: bavernytt@bredband.net



fortsättning

Föreningsstämman 27 april
Glöm inte bort föreningsstämman. Enligt tidigare utdelad kallelse går den av stapeln 
tisdagen 27 april klockan 19 (från klockan 18.30 finns lättare förtäring med dryck). 
Denna gång samlas vi i Dammens lokal, Bäverdammsgränd 82. Lokalen hittar du 15 
meter från rondellen på Bäverdammsgränd.


