Brf Kannan 13 – Nyhetsbrev februari-mars 2019

Årsstämma 16 maj 2019 – motioner senast 28 februari
Föreningens årsstämma äger rum den 16 maj 19.00-21.00 i
Karlbergsskolan. Kallelse kommer i särskild ordning.
Motioner till årsstämman ska ha inkommit senast den 28 februari.
Motionerna lämnas i föreningens brevfack på Vikingagatan eller mejlas
till styrelsen.kannan13@gmail.com.

Namnskyltar till brevfack
Den som av någon anledning inte fått en namnskylt till sitt brevfack kan
mejla Driftia om detta info@drifia.se.

Matavfallssortering
Föreningen kommer under våren att införa matavfallssortering.
Närmare 40 procent av det som hamnar i soppåsen är matavfall. Om
matavfall istället sorteras ut kan det behandlas biologiskt och omvandlas
till biogas och biogödsel. Utöver miljövinsten innebär
matavfallssortering även en kostnadsbesparing då
matavfallshämtningen för flerfamiljshus är kostnadsfri. Mer information
om det praktiska kring matavfallssorteringen kommer senare.

Grovsopor och miljöfarligt avfall
Vi påminner om att det inte är tillåtet att lämna byggavfall, målarfärg
eller elektronik i grovsoprummet. Har man en större mängd grovsopor
eller vill bli av med möbler eller andra stora föremål finns det privat

upphämtningsaktörer som kan anlitas. För miljöfarligt avfall hänvisas till
den mobila miljöstationen som tar emot miljöfarligt avfall (t.ex. färg,
batterier, ljuskällor) och elektronik upp till en mikrovågsugns storlek
eller återvinningscentralen Roslagstulls återbruk, Cedersdalsgatan 7.
Stockholms stads mobila miljöstation
 Närmaste stopp är korsningen Vikingagatan / Kadettgatan.
 Kommande datum för året är 27 maj, 18 september, 3 december, kl.
20-20.45.
 Man kan även aktivera en sms-bevakning genom att sms:a mobila
norrmalm till 71501.

Brandskydd
Brandvarnare ska finnas i varje lägenhet och innehavaren ansvarar för
att den fungerar. Att därtill ha en egen brandsläckare och brandfilt
rekommenderas.
Vi vill också påminna om att trapphusen ska hållas fria från föremål. För
barnvagnar finns ett antal förråd att tillgå, dock ej i alla uppgångar.

Styrelsen Kannan 13

Du kommer i kontakt med styrelsen via e-postadressen
styrelsen.kannan13@gmail.com. Det går också bra att lägga en lapp i föreningens
brevlåda på Vikingagatan 41.

