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Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma för 2017 hölls den 3
april i föreningslokalen på Jaktvägen 26. Antalet på
plats närvarande bostadsrättshavare var 21 stycken
vilket ger ett stämmodeltagande på 12,5 procent.
Protokollet hittar ni på hemsidan; brfjaktvagen.se.

Grillning
Nu är våren här och grillen tas fram. Det är
trevligt! Vänligen visa hänsyn till dina grannar och
undvik tändvätska till förmån för miljövänliga
alternativ.

Ny styrelse
Till ledamöter i styrelsen för 2017 valdes Björn
Svantesson (ordf.), Anders Lindsjö, Maria Fälth,
Alexander Kärngard och Krister Nilsson. Till
suppleant valdes Ann-Caroline Sjölund.

Nedskräpning i vårt område
Vi har alla ett gemensamt ansvar för vårt område
och att det hålls rent och snyggt. All form av
nedskräpning såsom hundbajs, burkar och fimpar
är inte ok! Ta hand om ditt eget skräp.

Grussopning
Under vecka 15 kommer Lövhagen att sopa rent
våra gator, gårdar och parkeringar.

Boendeinformation
Vår förening har en webbsida där information
gällande ditt boende finns samlat. Med Jaktbladet
informerar vi dig som medlem om det som är
dagsaktuellt.

Vårens städdag
Datum för årets vårstädning är satt till lördagen den
6:e maj. Under städdagen tar vi tillsammans hand
om våra gårdar samt föreningens övriga markytor.
Styrelsen ordnar som vanligt med containrar för
brännbart, matjord samt fika för alla deltagande. I
år planerar vi att grilla utanför vår gemensamma
lokal.
Ytterligare information och åtgärdspunkter
kommer innan städdagen. Kom gärna in redan nu
med förslag på städprojekt/förbättringar som kan
göras till: styrelsen@brfjaktvagen.se eller i
brevlådan på jaktv.1.
Taktvätt inför målning
I år fortsätter vi fasadrenovering enligt
underhållsplan. I år ska gård B:s (Björnen) fasad
målas, nr 51-74. Arbetet är inplanerat att ske under
juni till och augusti. I samband med detta rengör vi
även gårdens tak, vilket påbörjas redan vecka 15.
Soprum
Vänligen lås ej våra soprum! På årsstämman lyftes
två motioner som båda behandlade våra soprum.
Önskemål om att låsa dem kom upp som förslag.
Styrelsen fick i uppdrag av stämman att utreda
alternativ. I och med att alla medlemmar inte har
nycklar till soprummen ber vi dig vänligen att i
nuläget inte låsa dörrarna.
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Årets Näringslivsprofil
Vår tekniska förvaltare Renew har vunnit en
utmärkelse. Daniel Ilic, VD på Renew Service AB,
är vinnare av Årets näringslivsprofil i Upplands
Väsby. Priset delades ut den 23 mars 2017 på
Väsby Promotions årsmöte. På kommunens
hemsida hittar du mer information om de
nominerade. Grattis!
Styrelsemöten
Nästa möte är den 23 april. Tänk på att ärenden
måste lämnas in senast en vecka innan ett
styrelsemöte för att styrelsen ska hinna behandla
dem.
Tack Ernst och Elisabeth
Styrelsen riktar ett stort tack till Elisabeth och
Ernst för sitt engagemang i föreningen genom åren.
Lycka till på er nya bostadsort!
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