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Informationsbrev	februari	2020	

Hoppas ni alla haft en bra jul, nyår och början på det nya året!  
 
Valberedningen 
Nu är valberedningen igång med sitt jobb i att hitta nya styrelsemedlemmar för nästa mandatperiod. Hör gärna 
av dig till dem på valberedningen.brfs3@gmail.com om du har frågor eller vill anmäla ditt intresse. Specifikt 
sökes kompetens inom ekonomi, förvaltningsfrågor mm. Vår förening bygger på våra medlemmars 
engagemang så vi ser gärna många nya ansökningar inför nästa period!  
 
Anhörigblankett 
Vi har tagit fram en anhörig-blankett för alla medlemmar och hyresgäster som önskar att styrelsen har denna 
information. I blanketten kan man ange sina egna kontaktuppgifter samt uppgifter om två personer som kan 
kontaktas av styrelsen vid en eventuell nödsituation. Vi har skrivit ut en blankett till alla vilken medföljer detta 
informationsbrev. Anhörigblanketten är såklart helt frivillig. Det går bra att lämna in blanketten digitalt via mail 
eller direkt i vårt brevinkast på Holbergsgatan 20. Den finns att ladda ner på vår hemsida.  
 
Tvättstugorna 
Vi har fått in klagomål på att tvättstugorna inte städas ordentligt efter användning. Tänk på att städa 
tvättstugan efter dig och lämna den i sådant skick du själv önskar finna den. Tvättstugorna är vårt 
gemensamma ansvar att sköta. Kom ihåg att ta bort hår, rensa trumman ordentligt, kontrollera att 
tvättmedelsbehållaren är ren, samt städa av golven ordentligt. Reglerna som finns för tvättstugorna måste 
följas för allas trevnad. Skor och mattor får inte tvättas i tvättmaskinerna eller torktumlas. Styrelsen ser även 
över avtal och rutiner med städfirman för att städningen ska bli så bra som möjligt i framtiden. Inom kort 
kommer en grovstädning göras. Svefab kommer även att göra en översyn och serva tvättmaskinerna.  
 
Underhåll och fastighet 
Vi har tidigare informerat om att styrelsen undersöker om en renovering av de horisontella rören i källarna ska 
tidigareläggas. Arbetet fortskrider och flera offerter för relining tas för närvarande in. Mer information kommer 
när styrelsen fattat beslut.  
 
Grovsoprummet 
Från och med 1 mars ändrar vi öppettiderna för grovsoprummet. De nya tiderna är:  
Måndag-fredag 6.00-8.00 samt 18.00-20.00 
Lördag -söndag 9.00-12.00 
 

Extra stämma 
Under februari har styrelsen påbörjat en översyn av våra stadgar. För att kunna ändra våra stadgar behöver vi 
beslut från två stämmor och därför vill vi redan nu välkomna alla medlemmar till en extrainsatt stämma 
tisdagen den 14:e april. Mer information och kallelse kommer. Vi vill också påminna alla medlemmar om att 
den ordinarie årsstämman kommer att hållas den 2:a juni. 
 

Med Vänlig Hälsning 
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