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Infobrev sommar 2019
Styrelsen informerar

Det är många projekt som pågår bl.a. (för)nya avtal för bredband och tv, underhåll av
parkering och grönområde. Container för grovsopor kommer att beställas till september.
Tvätt av sopkärl är på gång samt rensning av hängrännor och slamsugning av dagbrunnar.
Under året har vi vid några tillfällen försökt förankra fotbollsmålen som står på gräsmattan.
Tyvärr så försvinner dessa ankrar. Vänligen informera era barn att inte leka med, klättra på
eller välta fotbollsmålen.
Vi har under två veckor haft sommarjobbare i området som har gjort en fin insats och
hunnit med många olika uppgifter, från sopning i stora garaget till målning och oljning samt
klippning av buskage och ogräsrensning med mera. Tack för ert arbete!

Protokoll årsmötet

Årsmötesprotokollet har befunnit sig ute på rotation i längorna och förhoppningsvis har alla
haft möjligheten att läsa igenom det. Protokollet har också publicerats på hemsidan.
BRF Hagen informerar att det inte är möjligt att hyra in sig hos dem för bruk av
mangelrummet.

Matavfallspåsar

Radhusägarna kan hämta påsar för matavfall i föreningens redskapsförråd vid Timotejvägen
15. Man kan låna nyckel till förrådet hos kontaktpersonen i sin länga. Se Ridhästens hemsida
för uppgifter om vem som är kontaktperson. Om man får trädgårdsavfall under sommaren
ska det lämnas till kommunens återvinningscentral.

Grannsamverkan

Nu har skyltar för Grannsamverkan kommit upp i området. Både Hagens och Ridhästens
styrelse önskar att alla boende på Timotejvägen känner sig delaktiga i att hålla uppsikt i
området. Om det finns intresse att engagera sig mer i detta kan man kontakta Rolf i BRF
Hagens styrelse, brfhagen@hotmail.com. Facebookgruppen ”Boende på Timotejvägen i
Sollentuna” är också en utmärkt kommunikationskanal som vi kan använda oss av att hålla
varandra uppdaterat om någonting pågår.

Med detta vill styrelsen önska alla en fortsatt härlig sommar!
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