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VICEVÄRDSFUNKTION 
UPPHÖR 

Leif Broman går i pension och lämnar sin 
position som vicevärd. På grund av bristande 
intresse för vicevärdsfunktionen har styrelsen 
beslutat att anlita HSB som fastighetsförvaltare 
från och med 9 april. Mer information kommer i 
ett separat blad i brevlådan. 

 

ÅRSSTÄMMA 
21 maj kl. 19 på Hotell Winn Haninge. Kallelse 
med fullmakt samt årsredovisning delas ut i 
brevlådan senast två veckor innan stämman.  

 

TAKRENOVERING 
Taken på förråden i första längan har nu 
påbörjats. Det blir en del spring på baksidan så 
hoppas att ni har överseende med detta. Har ni 
synpunkter eller vill anmäla fel eller brister i 
samband med takrenoveringen är ni välkomna att 
höra av er till Johan: johan.almquist@frigg277 .se 

 

 

 

FELANMÄLNINGAR 
I första hand görs felanmälningar på hemsidan, 
frigg277.se, inga lappar läggs i expeditionens 
brevlåda, inga muntliga anmälningar eller samtal 
till vår fastighetsskötare Niklas Grabler. Detta på 
grund av att styrelsen ska kunna spåra ärenden 
som av olika anledningar hamnar mellan stolarna. 
Vänligen respektera vårt arbetssätt och Niklas 
privata tid med familjen. Endast vid akuta 
ärenden ska ni höra av er till Niklas via telefon.   

 

UTLÅNING AV LOKAL 
Niklas Grabler kommer från och med 9 april 
sköta utlåningen av föreningslokalen. Man bokar 
som vanligt på hemsidan. Uthämtning av nyckel 
sker efter överenskommelse. Styrelsen har fått 
kännedom om att utlämningstiden tidigare ej 
respekterats, det är inte ok beteende! Från och 
med nu hämtas nyckel efter överenskommen tid 
och missar man tiden så upphör även bokningen! 
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VARNING FÖR RÅTTOR 
Några av våra medlemmar har upptäckt att stora 
råttor rör sig i vårt område. Styrelsen har 
kontaktat Nomor för vidare åtgärder. Tänk på att 
inte mata fåglar i området då det lockar hit 
råttorna. Vill man mata fåglarna kan man med 
fördel göra det längre in i skogen men ej precis i 
utkanten av skogen, nära fastigheterna. Soppåsar 
får ej heller ställas utanför huset! 

 

SKÖTSELDAG 
Den 12 maj kl. 10 är det dags för skötseldag! Från 
och med nu kommer föreningen att hålla en 
skötseldag per år eftersom intresset är väldigt lågt 
på hösten. Styrelsen hoppas att så många 
medlemmar som möjligt deltar vid skötseldagen 
då det är ett perfekt tillfälle att lära känna sina 
grannar! För att hålla nere kostnaderna hjälps vi 
åt med städning, målning m.m. av området. Vi 
jobbar i 2–3 timmar sedan avnjuter vi god mat 
tillsammans. Om vädret tillåter kommer vi 
självklart att grilla.  
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SLÄPKÄRRA 
Släpkärran är nu reparerad, en stor kostnad som 
föreningen hade sluppit om man enligt anvisning 
inte lastat mer än maxvikten. Att låna släpkärran 
är en service för våra medlemmar och om denna 
service fortsätter att kosta föreningen mycket 
pengar på grund av att det inte sköts ordentligt 
kommer vi att avverka denna service. 
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Redaktör: Aisha Ramberg 

Glad påsk! 
Önskar 

Styrelsen 


