TRÄBJÄLKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
INFORMATIONSBLAD DEC 2019
IN OCH UTFART TILL MARSGRÄND MED BIL
Kontakta styrelsen:
styrelsen@trabjalken.se
kassor@tranjalken.se
Besök hemsidan:
www.trabjalken.se
Facebook Grupp
www.facebook.com/groups
/trabjalken
Felanmälan:
Felanmälan när det gäller
föreningens gemensamma
anläggningar gör du
enklast via e-post till
styrelsen (adress ovan).
Klotter:
Klotter på våra
gemensamma delar kan
också anmälas enl. ovan.
Klotter på eget staket är
varje fastighetsägares
ansvar.
Viktiga Datum 2020
28 mars
Samfällighetsavgift
25 april
Vårstädning
28 juni
Samfällighetsavgift
28 september
Samfällighetsavgift
30 september
Motionsstopp
17 oktober
Höststädning
12 november
Årsstämma
28 december
Samfällighetsavgift

Det råder förbud att använda vägen ut och in till Marsgränd från Turebergsvägen
via gång/cykelväg, förbudsskylt sitter uppe.
Vad gäller parkering i gränderna så är det endast tillåtet att stanna en kort stund
för att lasta i och ur bilen. Längre parkeringar stoppar upp för övriga boende
som kan behöva passera med sin bil. I värsta fall kan det även leda till
fördröjningar för räddningstjänst.

JULGRANAR
I och med att vi inte har någon plats för att slänga julgranar så tänkte vi tipsa om
att man kan boka hämtning av den efter jul. En förening har varit förbi och sagt
att man gärna hämtar.
Helgen den 11-12 Januari kommer tjejerna i Viby basket F06 och hämtar granar
och kör dessa till återvinningen. Boka genom att Swisha 100kr till 0702655462,
glöm inte att skriva din adress i kommentarsfältet. Bekräftelse med exakt dag
återkommer de med veckan innan.

SOPSORTERING
Vårt gemensamma Sophus
I de gröna tunnorna slänger vi restavfall (2,40kr/kg)
I de bruna tunnorna slänger vi matavfall (0,80kr/kg)
Det finns även klädinsamling och tunnor för lampor och batterier.
Sollentuna Vallen sopsortering
Här slänger vi
Glas, Plast, Kartonger, Metall
För mer information läs på www.seom.se
Blir vi bättre på sortering så värnar vi om miljön och hushållsavfalls-avgiften blir
billigare. Kostnaden delas lika på alla hushåll i samfälligheten. Tänk om vi kunde
sortera så bra att kostnaden blev 150kr för 2 mån istället för 243kr (november).

NYA STYRELSEN
Nya styrelsen har haft första möte den 4. December och består av:
Thomas Edestav (ordförande)
Malin Kharazmi (kassör)
Pierre Pönisch (sekreterare)
Johan Jespersen (ledamot)
Magnus Alin (ledamot)
Anna Wiberg (suppleant)
Emilia Blext (suppleant)
God jul och ett gott nytt år önskar styrelsen!

