
 
 
 
 

 
Välkommen till Föreningsnytt sommaren 2020 
 
Nu är det längesen vi skickade ut föreningsnytt till våra medlemmar så vi tycker 
det är dags för lite information. 
 
Vi har haft årets föreningsstämma, lite annorlunda p.g.a. rådande 
Coronasituation och att vi ska hålla avstånd. Det fungerade bra med bl.a. 
poströstning och att vara med på länk. 
Vi har nu en ny styrelse, vilka som finns i styrelsen finns i slutet av 
Föreningsnytt. 
  

Filterbyte  
Under våren brukar filterbyte i köksfläktarna genomföras men p.g.a. 
Coronasituationen kommer HSB att göra detta byte senare i år. 
 

Sopskåp 
Från styrelsen sida har vi nu gjort det vi kan med problemet med överfulla 
sopkärl för kartong. Vi har minskat öppningen och vi kommer ha tömning 
oftare.  
Det är nu upp till dig och dina grannar att sopsorteringen fungerar. Dessa kärl 
är endast till för små papp- och kartongförpackningar som ska vara tömda, 
rengjorda och hopslagna innan du slänger dem i källsorteringen. Större 
förpackningar som t.ex. emballage för möbler får INTE finnas i dessa sopkärl. 
 

Parkering 
Securitas kommer att hjälpa oss med olovliga parkeringar på vårt område. Dom 
kommer att sätta upp skyltar inom närmsta veckan vad som gäller. Våra 
gästparkeringar är endast till för tillfälliga besökare, ej boende på Assessorn.  
Det kommer att finnas ett telefonnummer på skyltarna dit man kan ringa ifall 
man upptäcker en olovlig parkering, på besöksparkeringen eller någon 
annanstans på området. Securitas kommer inte att kosta föreningen något, 
dom får in pengar genom bötfällning. 
 
 
 



 

Fågelmatning 
Hur trevligt det än är med fåglar vill vi inte ha dom våra balkonger och 
fönsterbleck där dom uträttar sina behov. Detta kan också dra till sig råttor och 
det vill vi absolut inte ha. Vi i styrelsen uppmanar alla att INTE mata fåglar. Dom 
hittar mat i alla fall. 
 

Kansliet 
Vi kommer att fortsätta ha stängt kansliet över sommaren men det går bra att 
maila till assessorn@gmail.com  ,tala in ett meddelande på telefonsvararen 
0611-55 08 80 eller lämna ett meddelande i postlådan. 
 
Denna information ”Föreningsnytt” kommer vi i fortsättningen att lägga ut på 
hemsidan www.brfassessorn.se , hur ofta är inte bestämt än. 
Vi ni fortfarande ha Föreningsnytt i postlådan går det bra. Lägg en lapp i vår 
postlåda utanför kansliet att ni vill ha den i pappersformat. 
 
Vi önskar en trevlig sommar och att vi snart blir kvitt Corona och de spår det 

lämnar efter sig. 
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   Annelie Jacobsson  ordförande 
   Pia Sahlin  ledamot  
   Tomas Bystedt ledamot 
   Ulf Öhlund ledamot 
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