NYHETSBREV MAJ – Brf Omnia
Föreningsstämma 2021
Ordinarie föreningsstämma kommer att äga rum måndagen den 24 maj kl. 18:30 i
Noblaskolans matsal (Marieborgsgatan 12) som erbjuder gott om utrymme.
Med anledning av rådande pandemi är avsikten att hålla en kort stämma där endast
nödvändiga frågor behandlas.

Trädgårdsskötsel
Tyvärr har det inte inkommit några intresseanmälningar från medlemmar gällande
trädgårdsskötsel i föreningen. Föreningens trädgårdsgrupp kommer därför att läggas ner
och vi vill tacka de medlemmar som har deltagit i gruppen de senaste åren!
Styrelsen har upphandlat hela trädgårdsskötseln av Stockholms Trädgårdstjänst.
Trädgårdsarbetet kommer att utföras omkring en gång per månad under april till
november. I skötseln ingår bland annat ogräsrensning, beskärning av buskar, gödsling och
bevattning. En vårstädning av planteringarna har genomförts den 16:e och 28:e april.

Garagestädning
En storstädning av föreningens garage kommer göras fredagen den 7 maj kl. 09-14.
Bollgaraget kommer städas onsdagen den 2 juni kl. 08-15.
Det är viktigt att alla bilar är flyttade under städtiden så att vi kan få så rena garage som
möjligt. De bilar som ej flyttas kommer beläggas med en avgift.

Filterbyte för elementen
Folkfilter kommer att dela ut nya filter till varje lägenhet fredagen den 28 maj. Vi vill
uppmana alla medlemmar att byta filtren så snart som möjligt för att få en god luftväxling
inomhus.
Släng gamla filter i vagnen som kommer finnas mellan Forskningsringen 88 och 90, vid
sopnedkasten. I vagnen slängs endast begagnade filter – inte påsar eller annat. Vagnen
hämtas måndagen den 31 maj runt kl. 12.

Rastning av hundar
Att ha husdjur är för många ett trevligt och välkomnande inslag i boendemiljön. Rastning
av hundar på föreningens gemensamma ytor är däremot inte ett lika trevligt inslag. För
allas trevnad vill vi därför uppmana alla hundägare att inte rasta husdjuren på föreningens
innergårdar eller i planteringarna.

NEWSLETTER MAY – Brf Omnia
Annual General Meeting 2021
The annual general meeting will be held on Monday, May 24 th at 18:30 in the canteen of
Noblaskolan on Marieborgsgatan 12, which offers a good amount of space.
Considering the present pandemic we are aiming for a brief annual meeting where only
essential issues are handled.

Gardening
Unfortunately no additional members have expressed interest in taking care of the housing
coop’s plants. The housing coop’s gardening group is therefore disbanded and we wish to
express our gratitude to those who participated during these years!
The board has therefore procured gardening care from Stockholms Trädgårdstjänst for all
of our plants. The gardening work will be performed about once per month from April until
November. This includes amongst other things weeding, trimming bushes, fertilization and
watering. A spring cleaning of our plants was performed on the 16 th and 28th of April.

Garage Cleanings
A large cleaning of the housing coop’s own garage will be performed on Friday, May 7th
between 09:00-14:00.
Bollgaraget will be cleaned on Wednesday, June 2 nd between 08:00-15:00.
Is is important for all cars to be moved during cleaning hours so our garages can be as
clean as possible. Cars which are not moved will be charged a fee.

Radiator Filter Changes
Folkfilter will hand out new filters for apartment radiators on Friday, May 28 th. We want to
encourage all members to change their filters as soon as possible to improve air quality
indoors.
Throw away old filters into the cart which will be available between Forskningsringen 88
and 90, next to the waste chutes. Only throw used filters into the cart – no bags or
anything else. The cart will be collected on Monday, May 31 st at around 12:00.

Walking your dog
Keeping a pet is a pleasant and welcome part of the living environment for many people.
Taking your dog out to do its business on the common areas of the housing coop, is
however not as pleasant. For everyone’s comfort we therefore urge all dog owners not to
take your pets out for this purpose on the housing coop’s inner yards or gardening areas.

