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Information från Brf Ordonnansen 3 – mars 2020 

Hej alla grannar! Här kommer lite medlemsinformation. OBS! Rätt datum för 

stämman är onsdagen den 22 april. 

Föreningens årsstämma 
Onsdagen den 22 april kl. 19.00 kommer vi att ha årsstämman. Notera datumet 
redan nu i era kalendrar. Kallelse kommer att skickas senare enligt stadgarna. 
Styrelsen ser gärna att så många som möjligt kommer till årsstämman.  
 
Vi kan göra ett ännu bättre arbete och bli en bättre förening om medlemmarna 
är aktiva och engagerar sig. Är du intresserad av att ingå i styrelsen så kan du 
anmäla ditt intresse till valberedningen@brfordonnansen3.se. Det är ett roligt 
och viktigt uppdrag. Kanske undrar du vad det innebär att sitta i styrelsen? 
Tveka i så fall inte att kontakta styrelsen@brfordonnansen3.se för mer 
information. 
 
Torkskåpet i tvättstugan 
Det är noterat att torkskåpet inte riktigt fungerar som det ska. För bästa 
funktion rekommenderar vi att du endast använder 60 grader när du torkar 
tvätten. Service av torkskåpet är beställt och kommer att åtgärdas så snart det 
är möjligt. 

Hissen 
Tänk på att stänga båda hissdörrarna ordentligt efter dig, annars fungerar inte 
hissen. Vid ett flertal tillfällen så har hisstoppet berott på att dörrarna inte varit 
stängda ordentligt. 
 
Skräp kring huset 
Det brukar samlas en del skräp och fimpar framför entrén och på gräsplättarna 
på framsidan av huset. Föreningen har ingen städtjänst som plockar skräpet så 
vi får alla hjälpas åt med att hålla rent och snyggt på fram- och baksidan av 
huset. 
 
Corona 
Med anledning av den senaste tidens Coronaspridning så hjälper vi gärna till. 
Har vi någon i huset som inte kan gå ut och handla pga. av sjukdomsisolering så 
kan du få hjälp med det. Ta kontakt med mig genom att svara på detta mail 

mailto:valberedningen@brfordonnansen3.se
mailto:styrelsen@brfordonnansen3.se


Information från Brf Ordonnansen 3 – mars 2020 2020-03-13 

2 
 

eller ring, mitt telefonnummer är 0707-23 05 82. I övrigt gäller det att följa 
myndigheternas råd och uppmaningar.  
 
Det finns mycket mer information att ta del av på vår hemsida! 
Hemsidan hittar du här: www.brfordonnansen3.se. 
 
Om du har några frågor eller funderingar, hör av dig till styrelsen! 

Hälsningar Åsa för styrelsen 

http://www.brfordonnansen3.se/

