
ALLA måste städa! 
Vi har flera gånger påpekat att du som tvättar i tvättstugan 
måste städa efter dig. Golvet, bänkar och tvättmaskiner läm-
nas som oftast ostädade. Skärpning! Vet du inte hur du städar 
i tvättstugan och inte kan läsa instruktionerna kan du kon-
takta någon från styrelsen som kan visa dig hur man städar. 

På förekommen anledning vill vi även påpeka att det inte 
tillåtet att kasta ut fimpar på gården eller gräsmatta. 

Nyhetsbrev AhLvikeN 5,7
information till dig som är medlem i bostadsrättsföreningen ahlviken 5,7 nr 2     2012

Tycker du att något behöver åtgärdas i huset 
eller att det finns något som behöver tas upp 
på styrelsemötet? skicka ett mail till oss.

Motioner
Har du något du vill motionera om på 
årsstämman, då vill vi i styrelsen ha din 
motion senast den 25 mars. 

Skicka din motion till e-post:  
andrea@carnegie.se 

var med och påverka 
Inför årsstämman i maj arbetar nu val-
beredningen, Lisa Nylander och Susan 
Wolgers, för fullt med att hitta kandi-
dater till styrelsen. 

Vill du vara med i styrelsen och på 
så sätt påverka och engagera dig i 
föreningsarbetet och ditt boende, kon-
takta valberedningen. 

 

Boka lördagen den 21 april, kl 10:00, då är det åter igen dags för 
den sedvanliga vår-städdagen. Som vanligt gäller obligatoriskt 
deltagande. Lista på vad som skall göras sätts upp inom kort.
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styrelsen 
Claes Warholm, info@warholmtrading.com
Maria Wiker, maria.wiker@capio.se   
Andrea Hallencreutz, andrea@carnegie.se      
Lena Sandell, lena.sandell@svt.se

städdag den 21 april

Förändra. Som styrelsemedlem har du 
möjlighet att påverka och förändra. 

Årsstämman
Datum:  8 maj 
Tid:   19:00 
Plats:  Tvättstugan 
(ta med en stol)

Föreningens hemsida
Hur tycker du att föreningens hem-
sida fungerar? Är det något du saknar 
eller något som kan göras bättre? Vi i 
styrelsen tar tacksam emot dina kom-
mentarer. 

vårStädning. äntligen har våren kom-
mit och det har blivit hög tid att göra fint. 

Fimpa gärna...  
i en askopp det blir 
ju lite trevligare. 


