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Medlemsinfo April 2020 

Preliminärt stämmodatum 2020-06-01 
Enligt tidigare information har stämman senarelagts. Vi har bokat in 2020-
06-01 som nytt preliminärt datum. Definitivt datum sätts i samband med kallelsen 
som kommer lite senare. 

Städdag 2020-05-24 
Nu har du chansen att träffa fler av dina grannar och gemensamt göra en insats 
för vår gemensamma trivsel. Vi städar, röjer, kör bort skräp och kanske genomför 
förbättringar som du har förslag på. Maila förslag till staddag@bjorklangen.se. Vi 
avslutar med korvgrillning. Exakta tider kommer när det närmar sig. 

Container 
I samband med städdagen kommer vi att ha containrar på plats som boende kan 
kasta grovsopor i. Som vanligt är det inte tillåtet att kasta elskrot, däck eller 
miljöfarligt avfall i dessa. Allt du kastar skall vara i containern. Den utanför 29:an 
brukar bli full men den utanför låghuset brukar inte bli det. Vi kommer att försöka 
låsa dem under nätterna, kl 21-07, för att hålla obehöriga från dem. 

Kattsand och bajs 
Har du kattlåda och kastar den använda kattsanden i sopnedkastet? I så fall ber vi 
dig å vår fastighetsskötares vägnar att se till att använda rejäla påsar till detta. Han 
har tröttnat på att städa upp i soprummet efter den explosion av kattsand och 
bajs som annars blir följden av landningen… 

Ha dina saker i lägenheten 
Det händer att boende placerar barnvagnar och dörrmattor utanför lägenheterna. 
Det är som tidigare meddelat inte tillåtet. Vi vill dessutom be er att inte ställa 
saker i entréerna, inte ens för att ge bort det till andra. Det finns bättre platser för 
det än våra entréer. 

Tvätta händerna 
Precis som i övriga samhället vill vi påminna om vikten att tvätta händerna för att 
minska risken att smittas av Corona. 

Ta hand om er och varandra 
Styrelsen 
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