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Upp6äschning  av  lokalen  
Under v.38 är det tänkt att vi i föreningen ska fräscha upp
lokalen invändigt, men får vi inga som hjälper till så utgår vi
ifrån att alla är nöjda med den som det är och inget jobb
kommer bli utfört.
Vad som är tänkt att göras under hela v.38 är:
- Måla stora rummet
- Måla hallen
- Byta lampor
- Byta lister
- Övrigt små fix

Målning  av  p-‐platser  
Den 29/8 så kommer vi
(beroende lite på väder) att
måla/fylla i p-platserna (övre
parkeringen). Mera info hur
logistiken ska gå till kommer ut
idag eller imorgon.

  

Så känner man att man vill/kan bidra med ngt, vilket vi
verkligen hoppas att några frivilliga gör som har lite
specialkunskaper så hör man av sig till Hans på 77:an
(073-9370741)

Ekonomisk  förEaltare  
Fr.o.m. den 1/1-2016 så kommer vi att ha
en ny ekonomisk förvaltare (Hem och
fastighet)
Mera info kommer snart ut med bl.a. vilka
alternativ om hur man kan betala sin avi.

  

InbroGsförsök  
En medlem har fått ett
inbrottsförsök i sitt förråd, så
var extra vaksam och tänk
kanske lite på vad ni förvarar
där inne.

Skräp  r-nt  husen  
Det ligger skräp utanför den egna
tomtgränsen. Se till att ta bort eller ställa in på
egen tomten tills nästkommande städdag
(27/9) annars finns det risk att det slängs.
Även kaninburar ska flyttas in på egna tomten.

  

Grovsopr-mmet  
Vi har märkt en väldigt stor skillnad i
grovsoprummet sen vi införde den nya
öppettiden, så den kommer vi fortsätta med dvs
den första tisdagen i varje månad mellan
19-20.

BarKdisco  
Nu på fredag den 28/8 mellan kl.18-20. så
kör vi lite disco igen. Välkomna!

Kräﬅskiva  
Glöm nu inte kräftskivan den 5/9 kl.16 i området
för att ytterligare få känna dina grannar samt ha
en trevlig stund!

Städdag  
Den 27/9 kl.10 är det dags igen.
Samling sker som vanligt vid
föreningslokalen

NyG  namn  
Då vi har gått ur HSB så heter vi
numera BRF Pulpeten

DeGa  händer  just  nu…  
- Vi håller på att kolla på ny målar firma inför nästa år, så snart kan vi presentera dom för er.
- Vi kollar även på anbud ang. snöröjningen i vinter.
- Vi håller fortfarande på att se över lekplatserna i området för att se hur vi kan förbättra dessa. Vi
tar gärna emot förslag från er J

Hemsida  
Vi håller på att kolla på ny hemsida för föreningen,
men tills dess så används den befintliga:
http://www.hsb.se/stockholm/pulpeten

