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Containern:
När vi senast hade containern för att lämna grovsopor
hos oss så gick det väldigt bra! Det låg inget avfall
utanför och det var lugnt och städat när vi lämnade vårt
avfall. Dessutom blev kostnaden för medlemmarna en
bra bit under hälften mot förra gången för detta.
Nytt telefonnummer:
Brunkebergsgårdens nya telefonnummer är
08 – 562 420 88
Detta nummer gäller för alla ärenden du har angående
BRF Brunkebergsgården. När du ringer kommer du att
få olika val och då väljer du det som ditt ärende gäller
så kopplas du direkt till de som handhar det du behöver
hjälp med.
Fyrklövern:
Då det gäller projektet Fyrklövern så har arbetet dragit
igång. Det är rivningen av gamla Vilunda gymnasium
som startat. Detta kommer att medföra visst buller
samt att de öppna ytorna mellan gymnasiet och husen
på Kavallerigatan inte finns att tillgå på samma sätt
som tidigare.
Vårt ytterområde och trivsel:
Det är ofta nedskräpat utanför våra ingångar och på
gårdarna. Det som det finns mycket av är först och
främst fimpar. Det ligger också papperförpackningar
och liknande. Det har också hänt att möbler och till och
med en TV lämnats inom vårt område.

Då det gäller kundvagnar som ägs av butikerna så är
det inte heller något vi vill ha stående på området.
Åtgärden för detta är att vi alla använder de
papperskorgar som finns eller tar med oss skräpet hem
och lägger i våra egna kärl för sopor.
Årsstämma:
Vi vill redan nu flagga för att de snart är dags för
årsstämma. Vi planerar detta till maj och återkommer
närmare med tid och datum.
Nu kommer våren....
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