
 Nyhetsbrev Brf Limmaren 3   

 Våren 2018  

 

 
Städdag lördag den 21 april 

Snart är det dags för vårens städdag. Vi samlas vid garaget kl. 10.00 och fördelar dagens 

sysslor. Föreningen bjuder alla som deltar på lunch. Vi kommer även att ha tillgång till en 

container under dagen, detta för att det finns en del bråte att slänga. Finns det plats kvar vid 

städdagens slut har du som medlem möjlighet att kasta eget skräp. Självklart kan du inte göra 

dig av med elektronik eller annat miljöfarligt avfall i containern. 

 

Fastighetsförvaltning 

Föreningen har från årsskiftet fått en ny fastighetsförvaltare, ADB Fastighetsservice AB. 

Förutom att de kontrollerar fastigheten varannan vecka ansvarar de för trappstädning och 

städning av tvättstugorna. Vi har även ett jouravtal med dem, telefonnumret finns i trapphuset. 

Jourtelefonen skall endast användas i akuta fall och kontakta alltid någon i styrelsen innan du 

funderar på att göra det. Du som medlem kan behöva stå för kostnaden om en utryckning görs 

på felaktiga grunder. 

 

Garage 

Föreningen har två garageplatser som blir tillgängliga att hyra för medlemmar fr.o.m. den 1/6. 

Kostnaden är 1 000 kr per månad. Anmäl ditt intresse till info@limmaren3.se senast den 23/4. 

Blir det fler intresseanmälningar än vad som finns platser kommer vi att lotta ut dem och 

resterande lottas till en kö. Det kommer inte att vara tillåtet att hyra ut garaget i andra hand, 

det är du som medlem som skall använda det.   

 

Ny medlem 

Vi välkomnar en ny medlem, Annie Kay Schachtel i port 56. Hoppas att du kommer att trivas 

i Årsta och vår förening. 

 

Årsstämma 

Föreningen har årsstämma torsdagen den 31/5 kl. 19.00 i Årsta Folkets Hus. Separat kallelse 

kommer längre fram, men notera redan nu datumet i din kalender. Vill du lämna en motion till 

stämman gör du det senast den 6/5, antingen genom att mejla till info@limmaren3.se eller 

genom att lämna den till Lars Johansson i port 60, 2 tr.  

 

Hemsidan 

Vi vill återigen påminna om att ni hittar mycket information på vår hemsida, 

www.limmaren3.se, t.ex. årsmötesprotokoll och våra stadgar. Där kan ni även komma i 

kontakt med styrelsen, info@limmaren3.se, om ni har frågor eller funderingar. 

 

  

 

 

Vänligen 

/Styrelsen 
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