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Postnord 
Postnord har aviserat att de vill samla postlådor på gemensamma ställen. Det är fler som 
är drabbade se artikel i Arbetarbladet 9 februari. 
Post-och telestyrelsen har kommit med en förordning, som träder i kraft i april, där står att 
postlådan inte ska ligga mer än 200 m från mottagaren. Post Nord ska ha samråd med 
berörda i detta fall styrelsen, som nu arbetar med ärendet. 
 

Årsstämman 
Stämman är planerad till den 17 april kl. 19.00. Kallelse och årsredovisning kommer. 
Det är på stämman du som medlem i föreningen kan göra din röst hörd. 
 

Takprojekt område 2 
Informationsmöte för berörda länga 29, 31, 33, 35, 37 och 39 kommer att vara i 
kvarterslokalen den 1 mars kl. 18.00. Riksbyggen kommer under veckan att dela ut 
skriftlig information till de lgh som berörs. 
Exakt datum när renoveringen börjar kan inte i dagsläget ges. Det är vinter så allt beror 
på om och hur mycket snö det kommer. 
 

Tornseglare 
När taken repareras så sätts det upp ”fågelband” som gör att fåglarna inte kan komma in 
och bygga bon. Så efter kontakt med länsstyrelsen och tornseglarnas vänner kommer det  
köpas in virke så att det kan spikas holkar på vårens städdag. Mer info kommer senare 
Tornseglare är ett tecken på att sommaren kommit.  
 

Sortering 
Gör det till en sport att sortera rätt, låt barnen bli miljöhjältar. I de bruna tunnorna får det  
bara finnas matrester i bruna papperspåsar. Det görs stickkontroller när de tömmer  
kärlen.  
 

Hur når jag styrelsen 
Har du frågor eller funderingar så kan du nå styrelsen på två sätt. Digitalt 
info@stenbar.se Det är en brevlåda som samtliga i styrelsen kan läsa och ta del av.  
Eller genom brev som du lägger i postlådan vid kvarterslokalen. 
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