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Hej,  
Så har vi kommit en dryg månad in på det nya året 2013. Återstår att se om vinter börjat släppa sitt 
grepp och våren kanske närmar sig. 
Här kommer en ny medlemsinfo - ett kortfattat försök att informera om ett antal viktiga punkter för 
vår bostadsförening. 
 

  
     Onsdagen den 27 februari klockan 18:00 – årets viktigaste möte. 

 
Du har väl noterat onsdagen den 27 februari klockan 18:00 i din kalender. Denna kväll genomför Brf 
Bärnstenen sin föreningsstämma. Detta är ett möte som är till för dig som medlem i föreningen – din 
möjlighet att påverka, så missa inte att komma. 
 
Möte:  Föreningsstämma 
Datum: Onsdagen den 27 februari 
Tid:  Klockan 18:00 
Plats:   Mölletoftaskolans Matsal 
 
  Det kommer att bjudas på en fika! 
 

Sopor och miljörummet – bättring krävs !! 
Det slarvas fortsatt väldigt mycket när det gäller vårt gemensamma miljörum, både gällande vad som 
slängs och hur det slängs.  
Många är de personer som framför att man får plocka upp från den som varit i miljörummet innan! 
Här måste vi alla bättra oss och hjälpa till så det fungerar bättre! 
 
 

Sopor och miljörummet – tömning sker oftare. 
För att undvika överfulla sopkärl i miljörummet töms nu bland annat kärlet för plast 1 gång per vecka, 
mot tidigare varannan vecka. 
 
 

Sopor och miljörummet – ökad kostnad. 
Föreningen har en betydande kostnad för hanteringen av alla sopor respektive återvinning. 
Kostnaden ökar dessutom beroende på att de slarvas. 
Styrelsen önskar göra alla medlemmar medvetna om detta - hanteringen är inte gratis, utan vi 
debiteras betydande kostnader varje år. 
 
 

Fortsatt stabil föreningsekonomi 
Efter det senaste styrelsemöte och genomgång av den gångna perioden årsredovisning kan vi 
konstatera att föreningens ekonomi är fortsatt mycket stabil.  
Någon förändring av medlemsavgiften 2013 är inte aktuell.   
 
 

Enkel kalender med föreningsdatum 
27 februari, 2013 - ordinarie föreningsstämma 
18-22 april, 2013 - container för grovsopor 
13-17 juni, 2013 - container för grovsopor 
14-14 november, 2013 - container för grovsopor 
 

 
Som avslutning, föreningen och dess styrelse är aldrig längre bort än ett mail eller ett vanligt brev i 
vår gemensamma brevlåda. Det är för er som vi jobbar.  
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