
 
 

Informationsblad augusti/september 2016 
 

Ny styrelse 

Styrelsen som valdes på Årsstämman i Maj består av ordförande Anna Belander, sekreterare 

Thomas Larsson, ledamot Baran Mirdesi, ledamot Sanna Nordqvist, ledamot Lena Johnson 

Jirberg, suppleant Johan Jansson, suppleant Anette Gustavsson samt suppleant Anders 

Ejermark. Styrelsen har 1 möte i månaden, men det går bra att maila frågor när som helst till 

styrelsemailen. (styrelsen@borlangen.se) 
 

Nya parkeringsplatser 

Som det har aviserats tidigare så kommer några av medlemmarna i föreningen att få nya 

parkeringsplatser. Den 23 september  kommer parkeringen att struktureras upp genom att nya 

linjer kommer målas upp. Den dagen kan inte bilarna vara parkerade på parkeringen. De 

bilägare som berörs kommer att få separat information om detta. 
 

Container 

Helgen den 21-23e oktober kommer det finnas en container tillhands att slänga skräp i. Mer 

information kommer sättas upp i huset närmre datumet. 
 

Hösthappening 

Söndagen den 23e oktober har föreningen en hösthappening. Hösthappening är ett givet 

tillfälle att träffa andra boende i föreningen och styrelsen. Alla är välkomna, från barn till 

äldsta senior. Det kommer finnas korv och fika. Tid och mer information kommer sättas upp 

på föreningens anslagstavla i entrén. 
 

Cykel och barnvagnsrum 

Det är dags igen att märka upp era cyklar, barnvagnar, pulkor samt dylikt. Märk upp med ert 

4-siffriga lägenhetsnummer. Detta gäller i cykelrummen, barnvagsförrådet samt 

cykelparkeringen utanför huset. De som inte är märkta innan den 20e oktober 2016 kommer 

att flyttas. Detta för att skapa mer utrymme för de cyklar och barnvagnar som verkligen 

används. Vi ber även de som inte använder sina barnvagnar att flytta dessa till ett privat 

utrymme då barnvagnsrummet är trångt och nya bebisar föds i föreningen. 
 

Ny portkod 

För att förhindra att ovälkomna personer ska komma in i vårt hus byter vi kod igen. Nya 

koden är 1960 och kommer att börja gälla from 1a oktober. 
 

Anticimex 

Tyvärr så har det visat sig att vi har råttor som springer omkring runt sopstationen samt runt 

huset. Anticimex har varit här och satt ut gift samt fällor. Vi hoppas på att det ska skrämma 

bort dom. 

En fortsatt härlig höst önskar styrelsen! 

styrelsen@borlangen.se 
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