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Intresserad av styrelsearbete?
Att bo i bostadsrätt innebär att du tillsammans med de andra medlemmarna i bostadsrättsföreningen äger och förvaltar bostäderna och gemensamma utrymmen som ingår i
föreningens område. Genom den styrelse som väljs vid den årliga föreningsstämman
bestämmer du och dina grannar över era bostäder.
Att sitta i styrelsen är ett viktigt och ibland tidskrävande uppdrag som innebär mycket
ansvar. De som sitter i styrelsen är valda av föreningens medlemmar. Styrelsen i brf
Omnia har som regel ordinarie styrelsemöten en gång i månaden på kvällstid där beslut
fattas. Därutöver ingår löpande arbete i föreningen såsom fakturahantering, administration
i samband med att nya medlemmar tillträder, kontakt med leverantörer
samt att besvara frågor från medlemmar.
Valberedningen kommer inom kort att påbörja arbetet med att ta fram
lämpliga kandidater till ny styrelse som presenteras på årets
föreningsstämma. Den som vill anmäla sitt intresse kan fylla i
valberedningens enkät eller genom att skanna QR-koden med sin
mobiltelefon eller surfplatta.

Vårstädning
Stockholms trädgårdstjänst genomförde en vårstädning av föreningens planteringar mellan
Forskningsringen 86-90 fredag den 16 april. Löv krattades bort och perenner klipptes ner.
Övriga utemiljöer, såsom entréer och innergården mellan Forskningsringen 85-87, behöver
vi medlemmar själva vårstäda. Vi behöver också gemensamt sopa bort gruset på våra
innergårdar och städa undan cigarettfimpar och annat skräp som kommer fram efter
vintern.
Gemensam vårstädning sker måndag den 26 april kl. 17-19
Vi träffas utanför Forskningsringen 88 och det är viktigt att alla
håller distans till varandra. Om du känner förkylningssymtom är
det viktigt att du stannar hemma.

Mobila återvinningscentralen kommer till Ursvik tisdag 4 maj
Det är inte tillåtet att lämna grovsopor eller elektronik i eller utanför miljörummen.
Grovsopor kan istället lämnas till den mobila återvinningscentralen som kommer till Ursvik,
Milstensvägen 42, tisdagen den 4 maj kl. 16:30-19:30. Här kan du kostnadsfritt lämna
samma saker som på stora återvinningscentralen. Exempelvis grovavfall, metall, textilier,
elektronik och farligt avfall.
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Interested in working for the housing cooperative’s board?
Living in a cooperative apartment means that you and other members in the housing
cooperative own and take care of the apartments and common areas of the housing
cooperative. Through the board which is elected at the annual meeting, you and your
neighbours have influence over your residency.
Being part of the board is an important and time-consuming commitment which means a
lot of responsibility. Board members are elected by the housing cooperative’s members.
The board of brf Omnia usually has regular board meetings once a month during evening
hours where decisions are made. In addition there is continuous work for the housing
cooperative such as handling invoices, administrating new members, contact with
suppliers and answering questions from members.
The nominating committee will shortly begin their work to find suitable
candidates for a new board to be presented at this year’s annual
meeting. Those interested may fill out the nominating committee’s
questionnaire or by scanning the QR code with their phone or tablet.

Spring cleaning
Stockholms trädgårdstjänst conducted a spring cleaning of the housing
cooperative’s plantations between Forskningsringen 86-90 on Friday, April 16. Leaves
were removed and perennials were trimmed.
Other outdoor areas like entrances and inner courtyard between Forskningsringen 85-87,
are up to us members to spring clean. We also need to jointly sweep away the gravel from
our inner yards and pick up cigarette butts and other trash which is revealed after winter.
Joint spring cleaning on Monday, April 26th at 17:00-19:00
We meet outside Forskningsringen 88 and it is important for
everyone to maintain a distance between each other. It is
important to stay at home if you feel symptoms of a cold.

The mobile recycling station comes to Ursvik on Tuesday, May 4 th
It is not allowed to leave bulky waste or electronics inside or outside the recycling rooms.
Bulky waste can instead be left at the mobile recycling station which comes to Ursvik,
Milstensvägen 42, on Tuesday, May 4th, between 16:30-19:30. Here you can for free leave
the same things you can leave at the big recycling station. For example bulky waste,
metal, textiles, electronics and hazardous waste.

