
 

 

Infoblad Maj 2016 

Föreningsstämma 

Föreningstämma äger som bekant rum torsdag den 26:e maj kl 19.00 i Årsta Folkets Hus i lokal 

Ågesta. Föreningen önskar alla hjärtligt välkomna och hoppas så många som möjligt har 

möjlighet att deltaga.  

Hjärtstartare 

Brf Borlången 5 är numera certifierad som hjärtsäker zon. En hjärtstartare finns på våning 6. 

Nio boende har varit på kurs i hjärt och lungräddning samt första hjälpen. 

Lånotek 

Inom en snar framtid kommer föreningen att ha en ’pirra’ och en bultsax som kan lånas från 

föreningen av de boende. Redan nu finns en cykelpump installerad i cykelrummet. 

Grannsamverkan 

Styrelsen skickade i ett tidigare infoblad ut en förfrågan om intresse för att starta upp 

Grannsamverkan i vår förening. Det kom inte in något intresse från de boende. Styrelsen är 

fortfarande öppna för att starta upp detta. Men det måste finnas ett boendeintresse också. Anmäl 

gärna till styrelsen om du är intresserad att delta. 

Status på utemiljöprojektet.  

Föreningen väntar tyvärr fortfarande på svar på byggnadslovansökan för en ny utemiljö. Detta 

måste erhållas innan projektet kan påbörjas. Som tidigare anslagits så innebär det också att de 

som väntar på att få nya parkeringsplatser får stå kvar på sina gamla platser tills vidare.  

Portnycklar 

Föreningen har köpt in ett mindre antal portnycklar som säljes till självkostnadspris 200 kronor. 

Kontakta styrelsen om intresse finns att köpa. 

Portnycklar finns annars att köpa hos Bergs Låsverkstad 08-863030 mot uppvisande av avgifts-

/hyresavi och giltig legitimation. 

 

 

 



 

Elektroniska Nyckelbrickor. 

Elektroniska nyckelbrickor, tagg, blipp, plupp. Kärt barn har många namn. Vi vill påminna om att 

dessa är personlig egendom som tillhör den boende. Om ni vill ha en ny bricka som ersätter en 

som slutat fungera eller tappats bort så hjälper föreningen till med att göra en ny till er. Detta 

kostar 200 kronor och debiteras på en kommande månadsavgift/-hyra. Om en bricka är 

borttappad skall detta rapporteras till styrelsen så att brickan kan spärras.    

Påsar för matavfall 

Påsar för matavfall finns för självhämtning utanför ”föreningsförrådet” som är beläget tredje 

dörren till till vänster om man först tar dörren till höger om föreningens brevlåda. 

Kontakta styrelsen 

För att komma i kontakt med styrelsen mailar man till styrelsen@borlangen.se Om man inte har 

tillgång till mail, så går det bra att lägga en lapp i föreningens brevlåda nere i entrén.  

Föreningens hemsida 

På föreningens hemsida http://borlangen.se/ finns det mesta rörande föreningen och boende i 

föreningen. Styrelsen rekommenderar att ni tittar in där ibland. Därifrån kan man också bl.a. 

logga in och boka tvättstugetider. Man hittar även äldre informationsblad och protokoll från 

årsstämmor. Man hittar även kontaktinformation för felanmälan, trivselregler. Ja det mesta finns 

där. Om ni saknar någon information så säg till så lägger vi till det. 

 

Trevlig Sommar!! Önskar Styrelsen Borlången 5. 

 

styrelsen@borlangen.se 

http://borlangen.se/ 
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