Bultnytt

Ny styrelse
På föreningsstämman 2008‐05‐13 valdes ny styrelse, suppleanter och
revisorer. Styrelsen har nu konstituerat sig. Kontakta styrelsen om du önskar ta
del av stämmoprotokollet. Förenings‐ och styrelseinformation finns anslagen i
entrén, Borgargatan 2.
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A till Ö

Vi ska göra genomgång och uppdatering av föreningens A‐Ö (information och
ordningsregler). Linda Hättström, Borgargatan 2, kommer att utarbeta ett förslag att
fastställas av styrelsen. Lämna dina synpunkter och förslag till uppdateringar senast
2008‐08‐31 till Linda, hattstrom@hotmail.com.
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Ansvariga sökes!
Vi söker några frivilliga som kan ta
ansvar för följande områden:
1. Trapphusansvarig Borgargatan
inklusive hela plan 5
2. Trapphusansvarig Högalidsgatan
till och med plan 4
3. Trapphusansvarig Gårdshuset
4. Tvättstugeansvarig
5. Gårdsansvarig
6. Städdagsansvarig
Trapphusansvariga ser till att trasiga
glödlampor i trapphus och port byts,
kontrollerar att städfirman sköter
städningen, att klotter tas bort och
felanmäler övrigt som inte fungerar
som det ska.

Gårdsansvarig håller ett öga på gården
så det ser snyggt och prydligt ut, ser till
att planteringarna vattnas sommartid
och byter trasiga glödlampor.
Städdagsansvarig tar ansvar för och
organiserar höstens och vårens
städdagar då vi tillsammans hjälps åt
att storstäda trapphus, gård, tvättstuga
etc.
Det här är inte några evighetsuppdrag
– du tar ansvar för ditt område till dess
du meddelar annat. Är du bortrest en
period så vidtalar du någon annan som
vikarierar till dess du är tillbaka.
Anmäl dig på listan som sitter i entrén,
Borgargatan 2!

Tvättstugeansvarig ansvarar för att
trasiga lysrör byts, kontrollerar att
städfirman sköter städningen och
felanmäler maskiner som inte
fungerar som de ska.

Fight Club Stockholm
Vi arbetar på att lösa problemet med Fight Club Stockholm.
Mer information kommer då vi närmar oss en lösning.

Styrelsen
bulten12@hotmail.com
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