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Årsta Maj 2005

Gemensamhetsafton för alla åldrar
Torsdagen den 19 maj kommer vi om vädret tillåter att bjuda på korv vid grillplatsen bakom huset
på Siljansvägen 51-53. Vid dåligt väder blir det inomhus i Grängerian. Alla är välkomna och dryck finns till
självkostnadspris. Se anslagen som kommer upp inom kort i alla portar.

PASSA PÅ!, Mobil miljöstation för farligt avfall den 19/5, 15/9 och 17/11
Stockholms renhållningsförvaltning har en mobil miljöstation placerad vid Årsta torg, Hjälmarsvägen 26.
Du är välkommen den 19/5, 15/9 och 17/11 mellan klockan 18:00 och 18:45 då det finns möjligheten att
lämna färg, oljor, bekämpningsmedel, kemikalier, saker som innehåller kvicksilver, bilbatterier, småbatterier,
lysrör, glödlampor och diverse småelektronik med mera.

”Våga måla”–gruppen informerar
Varje tisdag f.m. 10-13 träffas ”våga måla”-gruppen. Gruppen välkomnar Grängens daglediga
medlemmar att pröva på denna verksamhet, som körs som en cirkel inom ABF.
Det finns ingen ledare för cirkeln, men samtliga nuvarande medlemmar har olika erfarenheter,
inspirerar och hjälper varandra. Verksamheten startar igång igen i september i ”pensionärslokalen”.
Frågor ? Kontaktperson: Ingrid Roberts telefon 08-817887.

Extra stämma med anledning av nya stadgar och motioner.
Den 30 maj kommer det att vara en extrastämma, anslag kommer upp i portarna och dagordningen kommer att
delas ut i samtliga brevlådor.

Förbud mot cyklar, barnvagnar och andra skrymmande saker i trapphus/källargångar
Vi har åter igen vid inspektioner noterat att det står saker i trapphus och källargångar som är förbjudna att ha där
med anledning av brand och framkomlighet. Vi ser att alla dessa föremål placeras där dom hör hemma det vill
säga i cykelförråden eller källarförråden. Överträdelser beivras.

Öppettider i föreningsexpeditionen Siljansvägen 54b
Öppettiderna för när någon ur styrelsen bemannar föreningsexpeditionen är mellan kl 18:00 och 19:00.
Torsdagen den 12 Maj och torsdagen den 02 juni, därefter sommaruppehåll.

”Pensionärslokalen” Siljansvägen 60
Renoveringen av lokalen beräknas vara klar i slutet av maj och vi ser fram emot en väldigt fin lokal som kan
användas till föreningens verksamheter och möten med mera.

Trapphusmålningarna
Trapphusmålningarna är klara och nyinköpta anslagstavlor kommer att sättas upp i samtliga portar.

Fasadrenoveringar
Siljansvägen 61-73 är klar och under vecka 19 ska fasadställningarna flyttas till Åmänningevägen 18-20 och
Siljansvägen 43-45 där dom ska monteras på fasaderna vecka 20.
Övriga fasadrenoveringar följer tidplanen.
Vårhälsningar från styrelsen Brf Grängen.

