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Hej alla medlemmar! 

Våren är här! Nu vaknar området till liv efter en snörik vinter och tryckande 

kyla. Ett tydligt vårtecken är att vi medlemmar inte bara skyndar oss in i värmen 

utan tar oss tid att samtala med våra grannar och njuta av de första soldagarna 

tillsammans. Nu när våren är i antågande händer det en hel del saker i 

föreningen, bla så är det dags för städdag och även årsmöte inom kort. 

 

Hemsidan 

Nu har den äntligen öppnat! Föreningens nya hemsida som Thomas Fors 

(Suppleant) har slitit med under mörka kvällar hemma i bostaden denna vinter. 

På hemsidan kommer massor av information kunna läsas och det är med stor 

glädje som vi nu lanserar denna. Adressen är www.norrakyrkviken.se och den 

bör ni besöka ofta för att hålla er uppdaterade med vad som händer i föreningen 

samt kontaktuppgifter mm. Du som har en smartphone, använd gärna RSS-

tjänsten som du finner högst upp till vänster på hemsidan. På så sätt missar du 

aldrig några nyheter, infoblad eller brådskande information från styrelsen. 

Saknar du ngt på hemsidan så skicka gärna ett mail till styrelsen. 

 

Parkering 

Åter igen ber vi er att använda er egna parkering istället för att använda gatan 

eller gästparkeringarna, då vi har ganska ont om platser i området generellt och 

fler familjer har minst 1st bil så blir det lätt mycket bilar och då är det synd när 

en del parkeringar står tomma. Tänk även på att det är parkeringsförbud vid 

vändplanen på Läktvägen och att det är risk för böter om man står där 

(Kommunen gör ibland stickprov) Det finns även efterfrågan från en del 

medlemmar att hyra en extra plats så har du ingen bil så får du gärna höra av dig 

så förmedlar vi kontakten. 

 

Vårstädning  Lördagen den 16:e april 

Vi samlas klockan 10.00 på stora gården. 

Ta gärna med krattor och andra redskap som kan vara användbara. 

Parkeringarna och området kommer att sopas med maskin under veckan före 

städdagen, det är av stor vikt att vi ser till att parkeringarna är fria från bilar 

under dessa dagar så maskinen kommer åt överallt. 

Vi kommer i vanlig ordning att beställa en container som placeras vid 

vändzonen under denna helg. 

Den är i första hand till trädgårdsavfall men om utrymme finns efter städdagens 

slut ca 15.00 kan vi även kasta grovsopor i den. Dock ej el-avfall, kemiskt eller 

miljöfarligt avfall. Sådant ska slängas som vanligt på sopcentralen i Jordbro. 

 

Vänd!  

 

http://www.norrakyrkviken.se/
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Årsmöte onsdag 10Maj kl 19.00 i Vendelsö bygdegård 

Då var det åter dags för årsmöte i BRF Norra Kyrkviken, en välfungerande 

förening behöver engagerade medlemmar och en stark styrelse vilken kommer 

att behöva förstärkas med nya förmågor till nästa valperiod. Är du intresserad av 

att deltaga i styrelsearbetet kontakta valberedningen eller styrelsen för att 

anmäla ditt intresse eller få mer information angående styrelsens arbete. 

Vill du skriva en motion till årsmötet måste den vara styrelsen tillhanda senast 

26april, sent inkomna motioner behandlas inte under årsmötet. 

Det kommer finnas tid för en frågestund efter årsmötets avslut. 

 
 

Vid tangenterna Ordföranden Kristofer Eklund # 91 
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