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- för Dig som vill veta vad som händer i vår förening. Hemsida: http://brfrunhallen.se/ 

-   

Detta exemplar kommer att handla om aktuella händelser närmaste
tiden.

Kallelse till årsmötet den 22 maj. Samtliga med e-post kommer att få sig tillsända 
kallelsen, som också läggs i brevlådorna.

Årsmöteshandlingar går ut med e-post och kommer att finns att läsa i pappersform i 
tvättstugan. Om någon önskar ett eget pappersexemplar kontakta Uno Sköld helst via
mail uno.skold@telia.com eller tfn 070-52 742 57.

Grovsopor containeruppställning. En täckt, låsbar container kommer att ställas upp 
på parkeringsplatsen lördag den 4 maj klockan 10.00 -15.00. Containern är öppen 
under denna tid så länge utrymme finns.
I containern får   inte   läggas elektriskt eller elektroniskt avfall allting med sladd,   
batterier, kylskåp, lysrör, glödlampor eller andra ljuskällor, däck, målarfärg, 
lösningsmedel, impregnerat material som t ex tryckimpregnerat trä.

Vårstädning utomhus blir söndag den 5 maj klockan 10.00 -13.00. Avslutas med 
ärtsoppa med tillbehör.

Odlingslotter. Två odlingslotter finns lediga vid Källvägen 1-3 och vid Källvägen 5-7. 
Intresseanmälan senast den 30 april. Den som bott längst i föreningen har förtur. En 
arbetsgrupp kommer att bildas som skall utforma bestämmelser för nyttjandet av 
odlingslotterna. Kontaktperson Uno Sköld uno.skold@telia.com eller tfn 070-52 742 
57.

Tätning av fönstren. Brf har anskaffat 300 meter tätningslister så kallade dammlister 
som kan erbjudas till bostadsrättshavarna. Säljs för 13,20 kr/m hindrar damm och 
buller samt isolerar.  Behöver inte bytas så ofta. Var och en får själv mäta upp hur 
mycket tätningslister som behövs (uppskattningsvis fordras cirka 60 m list för en 3-
rums lägenhet). Insättning av listerna får var och en ombesörja. Vid intresse kontakta 
Henrik Murray, Källvägen 5 listor@henrikmurray.se 
Leif Rurling, Källvägen 5       leifru@telia.com 

 Ändring av parkeringsbestämmelserna: Styrelsen har beslutat att boende i 
föreningen skall ha möjlighet att hyra en parkeringsplats veckovis. Detta innebär att 
korttidsparkering för boende kan tillämpas till en kostnad av 50 kronor för hel vecka.
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Eftersom påsken står för dörren får styrelsen önska alla en

Glad Påsk

Utgiven 2019-04-15 för Brf Runhällen/Barbro Danielsson


