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Äntligen börjar det bli lite vår i luften och vårens 
arbeten kommer att sätta igång för fullt i 
området. Här kommer en liten sammanställning 
på av som är på gång i föreningen. 

Trädgårdsarbete 
Föreningen har ett större trädgårdsprojekt på 
gång som skall påbörjas under våren och slutförs 
under sommaren. Vi kommer att åtgärda den 
öppna ytan utanför MV231. Bakgrunden är att 
det stora träd som växer där har vuxit sig så stort 
att rötterna nu riskerar att skada exempelvis 
elledningar som går i marken, asfalt och i värsta 
fall fasader.  

Vi håller också på att titta på en lösning där vi 
kan ersätta delar av de betongsuggor som satts 
ut på området (pga återkommande problem 
med felparkerade bilar) med blomlådor i samma 
format som de som byggts i samband med 
renoveringarna av tätskikten på Garage N/NO.   

Vårstäddag 
Söndagen den 24:e april håller Fritidskommiten 
vårens städdag. Anslag med fler detaljer kommer 
att sättas upp inom kort. Alla medlemmar är 
välkomna att hjälpa till och göra det fint i 
området. Det brukar också vara ett bra tillfälle 
att göra iordning den egna uteplatsen/
balkongen. Dagen avslutas med gemensam 
korvgrillning vid Stora Stenen (MV211) 

Telia (fiber) 
Dyker det upp frågor kring fibern och 
abonnemang kan man nå Telia på telefon 90200, 
via www.telia.se eller i deras butiker. Självklart 
går det också bra att kontakta någon i styrelsen 
om det uppstår några funderingar. 

På några ställen i området har asfalt/grävning 
inte återställts helt och hållet. Detta kommer 
självklart att åtgärdas nu när vädret tillåter igen. 

Föreningsstämma 
Tisdagen den 31:a maj är det dags för 
föreningens stämma dit alla medlemmar i hälsas 
välkomna. På stämman väljs föreningens styrelse 
och beslut tas om de motioner som kommit in 
från medlemmar. Kallelse delas ut till samtliga i 
början av maj.  

Grovsoporna 
På förekommen anledning måste vi informera 
om att det INTE är tillåtet att lämna vitvaror så 
som spisar, kylskåp, frysar och byggavfall från 
renoveringar i/vid grovsoporna. Detta kostar 
föreningen stora pengar i straffavgifter varje år. 
Tyvärr har det blivit allt vanligare på senare tid. 
Varje medlem ansvarar själv för att köra sitt 
avfall till återvinningscentralen i Fittja. 

Anslagstavlor 
På informationsmötet efterlystes fler 
anslagstavlor då några gått sönder vid 
fasadmålningen. Dessa är nu beställda och 
kommer att sättas upp snart. 

Föreningens webbsida 
På http://brfmalarblick.se hittar ni uppdaterad 
information om föreningen. Ni kan också söka 
upp Brf Mälarblick på FaceBook för att få 
uppdateringar. 

Frågor 
Vid frågor är ni alltid välkomna att kontakta 
någon i styrelsen. Enklast på 
styrelsen@brfmalarblick.se eller via webbsidan. 
Telefonnummer finns anslagna i portarna. 

Vi vill passa på att önska alla en fortsatt 
trevlig vår och hoppas att vi ses både på 
städdagen och på stämman!

Sida !  av !1 1

http://www.telia.se
http://brfmalarblick.se
mailto:styrelsen@brfmalarblick.se

