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Årsstämma 8 maj 2019 
Bostadsrättsföreningens årsstämma äger rum den 8 maj 2019 kl. 19.00 i Ljunglöfska slottet. 

Kallelse och årsredovisningshandlingar kommer i brevlådan ett par veckor innan. Kaffe/lättöl 

och smörgås/sötsak kommer att finnas i slottet från kl. 18.00. 

 

På stämman tas även motioner upp då de närvarande medlemmarna får rösta för eller emot de 

förslag som finns. För att en medlems motion ska tas upp på stämman måste den ha kommit in 

till styrelsen senast den 2 mars 2019. För att det ska vara enkelt för stämman att förstå vad 

motionen handlar om bör det finns en att-sats i motionen som går att besvara med ja eller nej. 

 

Trädgårdsdag 18 maj 2019 
Snart är det dags för vårens trädgårdsdag! Den äger rum lördag den 18 maj kl. 10-13. Detaljer 

och information om dagen kommer så småningom från Gröna gruppen.   

 

Loppis 25 maj 2019   
Lördagen den 25 maj kl. 10-15 är det dags för föreningens loppis. Som tidigare år är 

anmälningsavgiften en termos kaffe och något hembakat som lämnas vid ”fiket” som  

kommer finnas på gräsmattan framför länga 8. Lämna era bidrag där och glöm ej att 

namnmärka termos och byttor. Vid fiket kommer även någon form av lunch att erbjudas. 

Intäkterna finansierar annonsering mm. Annonsering sker i lokaltidningen och 

på loppiskartan.se .Sprid gärna information om vår loppis på sociala medier. Första veckan i 

maj börjar vi sätta upp lappar i närområdet, detta behöver vi hjälp med! Lappar finns att hämta 

på Björnsonsgatan 141. Vid frågor kan ni höra av er till bonilla.isabel@gmail.com 

 

Snöröjning  
De senaste veckorna har varit mycket besvärliga med snö och halka. Vänligen observera att 

snöröjning och sandning av våra gångvägar inte kan ske om det står bilar  där. Det är 

överhuvudtaget inte tillåtet att parkera på gångvägarna.  

 

Var och en måste själv skotta och sanda runt den egna entrén. Vi måste också hjälpas åt att 

skotta bort snön framför sopskåpen, så att dörrarna kan öppnas och sophämtning ske. Som 

tidigare informerats om måste även källartrapporna hållas rena från snö, is, löv och skräp för 

att undvika stopp i brunnarna med risk för översvämning i källarna som följd. Respektive 

länga ansvarar för sina källartrappor.  

 

Matavfallet och hämtningen 
- Sedan årsskiftet omfattar sorteringen av matavfallet hela föreningen. Glädjande nog är det 

många som sorterar matavfallet i de bruna papperspåsarna!  

- Det har tyvärr varit lite si och så med kommunens hämtning av matavfallet. Vid flera 

tillfällen har hämtning inte skett på onsdagar, som är den dag då tömning ska ske. 

Styrelsen har reklamerat detta varje gång. Någon gång har hämtning vägrats på grund av 

http://www.niolangor.bostadsratterna.se/
http://loppiskartan.se/
mailto:bonilla.isabel@gmail.com


 2 
att annat än de bruna matavfallspåsarna funnits i matavfallskärlet (t.ex. plastpåsar, 

pappersmuggar).  

- Om kärlet för matavfall är fullt, lägg den bruna avfallspåsen i något annat sopkärl. 

- Den bruna påsen måste rullas ihop ordentligt, annars rinner matavfallet ut i kärlet.  

- Nya papperspåsar finns att hämta på två ställen; dels i den högra skåpsluckan på gaveln till 

förrådshuset vid Holbergsgatan 209 och dels i det gamla soprummet vid källaringången 

till Björnsonsgatan 131.  

- Sophämtning ska tillsvidare ske enligt följande: 

Björnsonsgatan 49: Hushållsavfall hämtas måndagar och torsdagar 

Matavfall hämtas onsdagar  

Björnsonsgatan 53: Hushållsavfall hämtas måndagar 

Matavfall hämtas onsdagar 

Björnsonsgatan 149:Hushållsavfall hämtas måndagar 

Matavfall hämtas onsdagar 

Björnsonsgatan 153:Hushållsavfall hämtas måndagar 

Matavfall hämtas onsdagar 

Holbergsgatan 169: Hushållsavfall hämtas måndagar och torsdagar 

Matavfall hämtas onsdagar 

Holbergsgatan 189: Hushållsavfall hämtas måndagar 

Matavfall hämtas onsdagar 

Holbergsgatan 202: Hushållsavfall hämtas måndagar och torsdagar 

Matavfall hämtas onsdagar 

Holbergsgatan 209: Matavfall hämtas onsdagar (kärl för hushållsavfall finns inte där) 

Kiellandsplan 25: Hushållsavfall hämtas måndagar och torsdagar 

Matavfall hämtas onsdagar. 

- Om ni märker att soporna inte hämtats på de dagar som ska ske, eller om kärlen är fulla får 

ni gärna klaga direkt till kund@svoa.se eller ringa 08-52212000. 

- Har ni frågor om matavfallssorteringen mejla jonas.noren@norcon.se 

 

 
Med vänlig hälsning    

STYRELSEN  

 

Ledamöter                               

Astrid Eklund                     Ordförande, medlemsärenden, radon, grönytor 

070-5700039  

astrid.eklund@comhem.se 

 

Emma Movitz                     Kassör, ekonomi   

emma.movitz@gmail.com 

 

Jonas Norén                        Sekreterare, matavfallssortering   

0703-572656 

jonas.noren@norcon.se 

 

Henryk Åkesson                  Vatten, avlopp, el, värme, stambyte   

070-5603003 

henryk.akesson@comhem.se 

 

Tobias Sjögren                     Källargångar, nycklar  

tobias.a.sjogren@gmail.com 

 

Suppleanter  

           Sara Önfelt 

           Susanna Stubberöd              Grannsamverkan 
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