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Facebook	  för	  medlemmar,	   Styrelsen	  når	  du	  via	  e-‐post:	   Besök	  vår	  hemsida:	  
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Valberedningen	  
Valberedningen,	  som	  består	  av	  Kerstin	  Lehtihet	  och	  Inger	  Naess,	  har	  påbörjat	  sitt	  arbete	  inför	  
kommande	  föreningsstämma.	  	  
	  
Vill	  du	  nominera	  dig	  själv	  eller	  någon	  som	  du	  anser	  är	  lämplig	  för	  styrelsearbete,	  e-‐posta	  till:	  
valberedningen@brfdoktorn.se	  eller	  lämna	  en	  lapp	  i	  Valberedningens	  brevlåda	  på	  DW50.	  	  
Ditt	  förslag	  ska	  vara	  inlämnat	  senast	  söndag	  17	  april.	  	  
	  	  
Öppet	  Hus	  med	  juridisk	  föreläsning	  –	  torsdag	  21	  april	  kl.	  18.00	  
Kom	  förbi	  och	  träffa	  styrelsen	  på	  Öppet	  Hus	  i	  föreningslokalen	  på	  DW50.	  Förutom	  att	  du	  kan	  ställa	  
frågor	  till	  oss,	  så	  har	  vi	  även	  bjudit	  in	  en	  extern	  jurist	  som	  kommer	  kl.	  18.15.	  Juristen	  kommer	  
informera	  om	  de	  rättigheter	  och	  skyldigheter	  man	  har	  när	  man	  äger	  en	  bostadsrätt	  och	  gentemot	  
förening	  och	  styrelse,	  och	  vice	  versa.	  Därtill	  ges	  möjligheten	  för	  oss	  medlemmar	  att	  ställa	  frågor	  till	  
juristen.	  
	  
Vårstädning	  –	  lördag	  23	  april	  kl.	  10.00	  
Vi	  samlas	  kl.	  10.00	  utanför	  DW32-‐34	  och	  hjälps	  åt	  att	  göra	  det	  fint	  på	  våra	  gårdar	  och	  andra	  
gemensamma	  ytor.	  Efter	  städningen	  bjuder	  vi	  enligt	  tradition	  på	  grillad	  korv	  på	  gården	  DW2-‐8.	  
	  
En	  container	  kommer	  stå	  upplåst	  under	  själva	  vårstädningen	  utanför	  DW50	  där	  du	  kan	  passa	  på	  
att	  slänga	  grovsopor.	  Observera	  att	  elektronik	  och	  miljöfarligt	  avfall	  etc.	  inte	  är	  tillåtet	  att	  slängas.	  
	  
Föreningsstämma	  –	  tisdag	  17	  maj	  kl.	  19.00	  
Medlemmar	  kan	  redan	  nu	  planera	  in	  föreningsstämman	  som	  kommer	  gå	  av	  stapeln	  tisdag	  17	  maj	  
kl.	  19.00	  i	  föreningslokalen.	  Separat	  kallelse	  kommer.	  
	  
Mobil	  miljöstation	  för	  farligt	  avfall	  
Om	  du	  inte	  har	  möjlighet	  att	  ta	  dig	  till	  återvinningscentralen	  i	  Sätra	  kan	  du	  lämna	  farligt	  avfall	  och	  
mindre	  elektronik	  i	  Fruängens	  centrum	  på	  busstorget	  fredag	  29/4	  kl.	  19.00-‐19.45.	  	  
	  
Styrelsen	  önskar	  alla	  en	  glad	  påsk!	  
	  
Med	  vänliga	  hälsningar	  
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