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Sagt & Gjort !

Motioner till föreningsstämman 
Årets stämma är planerad till den 4 
juni, kl 19:00 i lokalen vid Stora 
stenen. En formell kallelse kommer 

längre fram tillsammans med alla handlingar. 
Sista dag för att lämna in motioner till 
föreningsstämman är måndagen  den 31 
mars. Motioner lämnas i brevlådan på MV 
149. !
Röjning av ogräs, sly, mm 
Under våren kommer röjningen av ogräs, sly, 
mm att fortsätta. Först ut är området kring 
det som kallas för Ravinvägen (gångvägen ner 
mot tunnel-banan). Röjningen gör att 
vi blir av med ogräs och oönskad 
växtlighet samtidigt som den fina 
växtligheten vi vill ha på området får 
större möjlighet att växa till sig under våren 
och sommaren. !
Herr- & dambastu i Poolhuset 
Bastun i Poolhuset är öppen för boende i Brf 
Mälarbl ick. Varje torsdag mel lan kl . 
17:00-21:00 är bastun varm. I huset finns en 
herr- och en dambastu med separata 
omklädningsrum. !
Träffa styrelsen 
Under våren finns några tillfällen inplanerade 
där alla medlemmar har möjlighet att träffa 
styrelsen för att få svar på frågor och/eller få 
information. Platsen är styrelserummet på 
MV 149, tiden är mellan klockan 18:00-20:00. 
Kommande tillfällen är: onsdagen den 2:a 
april och onsdagen den 7:e maj. !
Föreningens webbsida 
Aktuell information och uppdateringar hittar 
ni hela tiden på föreningens webbsida. Ni 
hittar den på på brfmalarblick.se !!

Grusupptagning 
Med anledning av det milda vädret har 
grusupptagningen kunnat börja 
tidigare än normalt. Såhär långt har 
det gjorts grovsopning i vissa delar 
av området. Arbetet fortsätter i omgångar när 
vädret tillåter. Hela området skall vara sopat 
och klart till slutet av april. Är vädret 
gynnsamt kan det troligtvis bli tidigare än så. !
Stamspolningen 
Arbetet med stamspolningen har flutit på 
väldigt bra. Tack för att alla tagit sig tid att 
vara hemma eller ordnat med nycklar så att 
arbetet kunnat utföras precis som planerat. !
Sopsortering 
Tråkigt nog slängs det mycket glas, metall och 
plast på fel ställen. Vi ber alla att vara 
noggranna med sorteringen av vårt 
avfal l för at t inte fy l la upp 
sopkärlen i förtid. Inte minst är det 
viktigt för miljöns skull! 
 
Större grovsopor och renoveringsavfall 
Vi vill förtydliga att större grovsopor så som 
kylskåp, tvättmaskiner, spisar, sängar, soffor 
osv inte får ställas eller slängas vid/i 
containern för grovsopor.  Dessa skall lämnas 
på återvinnings- centralen i Fittja. Passerkort 
beställs gratis på www.srv.se. Detta gäller 
utan undantag även byggavfall. !
Renovering av tätskikt på garage 
Inom kort kommer alla boende som påverkas 
av den första etappen av tätskikts-
renoveringen på garagen att kallas till ett 
informationsmöte där vi går igenom hur 
arbetet kommer att genomföras. Första ut är 
garage NO. 


