
 

 

 

Informationsblad för oss på Kämpagränden 
 

Redaktion  Nr 1 2012 

Lars Graffemark 11 A 

Ulla Dolan 21 C 

Lennart Eliasson 17 A 

 

God fortsättning på 2012! 
 

Nomineringar och motioner 
Förslag på intresserade personer, som vill sitta i styrelsen för Brf Linero och delta i arbetet för 

föreningen, kan lämnas i slutet kuvert på expeditionen, Kämpagränden 21 D, senast den  

29 februari 2012. Den du föreslår skall vara tillfrågad. Märk kuvertet ”Valberedningen”.   

 

Motioner till årsstämman 2012 skall också lämnas senast den 29 februari 2012 på expeditionen, 

Kämpagränden 21 D.   

Årsstämman hålls i år onsdagen den 23 maj kl. 19:00, i föreningslokalen Kämpagränden 21 E.  

 

Tipstävlan Prinskorv 

var temat för årets julbordstävling och frågan var ju hur många vi stekte.  

Sextionio (69) svar lämnades in och som vanligt var det stor variation i svaren. Det lägsta svaret 

var 100 och det högsta 3000 (det var kanske tur att 3000 inte var rätt för då hade vi nog stått och 

stekt än…). Genomsnittsgissningen var 502, men det antal prinskorvar som faktiskt hamnade i 

stekpannan var 221st. 

 

Vi gratulerar Gulli Larsson i 23 A som prickade nästan rätt, endast fyra korvar fel! Skickligt, 

Gulli! På delad andraplats kom Martha Olsson i 13 A och Edengrand i 23 B med nio korvar för 

mycket resp. för lite. Bra gissat av er också! Pristagarna fick lite gott till julbordet. 

 

Parkering 
Parkering inom Brf Lineros område får endast ske på markerade P-platser. All annan parkering 

beivras. Man kan fortfarande köra fram till entréerna för lastning/lossning av gods. 

Antalet parkeringsplatser inom området är begränsat. Därför får avställda fordon och fordon med 

körförbud inte vara uppställda på föreningens P-platser. 

 

Sopsortering 
Sorteringen av matavfall i särskilda behållare startar den 1 februari. Särskild information om 

detta har delats ut till samtliga boende. 

 

Tyvärr slarvar ganska många med övrig sopsortering. Vicevärden och vaktmästarna har t ex vid 

ett flertal tillfällen funnit soppåsar med glas som slängts bland hushållssoporna.  

Glas, metall, plast, kartong, papper, glöd- och lågenergilampor skall slängas i därför avsedda 

behållare. Hushållssopor skall förpackas väl. Knyt påsen! Kartong skall rivas sönder eller plattas 

till. Slarvet med dålig sortering kostar föreningen extra pengar i form av merarbete för 

vaktmästarna. SKÄRPNING! 
  

 


