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Information	  januari	  2019	  bl.a.	  om	  planerad	  Årsstämma.	  	  

Årets	  stämma	  i	  Brf	  Kryddgränden	  är	  planerad	  till	  tisdagen	  den	  21	  maj	  2019	  	  
kl	  18.00.	  Motioner	  till	  stämman	  ska	  vara	  inlämnade	  senast	  den	  21	  februari	  
2019.	  Läggs	  i	  styrelsens	  brevlåda	  som	  finns	  vi	  på	  insidan	  av	  ingången	  vid	  4:ans	  
entré.	  
Styrelsen	  har	  inga	  extra	  punkter	  utöver	  normal	  dagordning.	  
Övrig	  information:	  
Balkongbygget	  fortskrider	  och	  borde	  vara	  färdigställt	  under	  v6	  enligt	  planen.	  

Säkerhetsarbetet	  fortsätter.	  Brytskydd	  är	  beställda	  och	  ska	  förstärka	  
ytterportarna	  samt	  cykelrummen.	  Arbetet	  med	  att	  bygga	  om	  inre	  glasväggen	  
vid	  entré	  6	  entré	  är	  beställt.	  Under	  säkerhetsmötet	  i	  föreningen	  i	  dec-‐18	  tog	  
styrelsen	  upp	  frågan	  bland	  de	  närvarande	  medlemmarna	  om	  att	  bygga	  entrén	  i	  
syfte	  att	  minska	  ”springet”	  i	  vårt	  hus.	  Hemtjänsten	  får	  då	  inte	  tillträde	  till	  
innergården.	  Förslaget	  fick	  positiv	  respons	  och	  Hemtjänsten	  är	  informerad	  
Den	  automatiska	  öppningen	  vid	  entré	  4	  är	  borttagen	  för	  att	  minska	  risken	  att	  
någon	  obehörig	  smiter	  in	  medan	  dörren	  står	  öppen.	  

Styrelsen	  har	  hämtat	  in	  information	  och	  offerter	  för	  att	  ytterligare	  förbättra	  
föreningens	  sophantering	  och	  därmed	  fattat	  beslut	  om	  ytterligare	  moloker.	  En	  
del	  boende	  störs	  av	  lukten	  från	  de	  biologiska	  avfallet,	  särskilt	  sommartid.	  På	  
sikt	  kan	  vi	  minska	  kostnaderna	  för	  hämtning	  av	  glas	  genom	  att	  vi	  anskaffar	  fler	  
moloker	  som	  kan	  ta	  emot	  fler	  glas.	  Tre	  moloker	  är	  beställda	  och	  avser	  då	  
matavfall	  samt	  glas,	  det	  arbetet	  påbörjas	  under	  vårkanten	  2019.	  	  

Hanteringen	  av	  tidningar/papper	  har	  också	  diskuterats	  men	  en	  särskild	  molok	  
för	  det	  ändamålet	  blev	  avsevärt	  mycket	  dyrare.	  I	  dagsläget	  är	  det	  tyvärr	  mycket	  
annat	  skräp	  som	  hamnar	  i	  tidningsrummet	  vilket	  är	  olyckligt	  ur	  återvinnings-‐
synpunkt	  men	  om	  vi	  alla	  enbart	  slänger	  tidningar	  i	  tidningsrummet	  kan	  vi	  ha	  
kvar	  den	  servicen.	  I	  annat	  fall	  får	  man	  gå	  till	  återvinningen	  Fagersjövägen	  och	  
slänga	  sina	  tidningar.	  Kartong	  får	  inte	  slängas	  i	  tidningsrummet	  utan	  det	  måste	  
man	  gå	  till	  återvinningen	  på	  Fagersjövägen	  med.	  

Nu	  när	  det	  är	  halt	  ute	  vid	  entréerna	  så	  finns	  det	  sand	  i	  alla	  lådor	  utomhus.	  	  Fint	  
om	  vi	  kan	  hjälpas	  åt	  att	  sanda	  för	  att	  undvika	  halkolyckor.	  
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