
Vintern är här! 
Snön föll den 20 November i år och pulkorna åkte genast 
fram! 

Från och med i år sköter Dirigo snöröjningen. Avtalet är tecknat för denna 
säsong och vi utvärderar till våren. Vi hoppas att snöröjningen ska fungera 
bättre än tidigare säsonger och ser fram emot en vit och välplogad jul! Vi vill 
gärna höra synpunkter på fastighetsskötsel, utemiljö och snöröjning så att vi kan 
förmedla till entreprenören vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre 
bra. Skicka gärna ett mail eller ring till Magnus Saxenbrink på Riksbyggen AB så 
förmedlar han synpunkter vidare! 
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Styrelserummet 
Styrelserummet höll 
tidigare öppet hus på 
torsdagar. Då 
besökarantalet var 
väldigt lågt har vi slutat 
med detta. Vill någon 
träffa styrelsen går det 
bra att lämna en lapp i 
brevlådan eller maila så 
stämmer vi gärna träff!  

Avgående 
styrelsemedlemmar 
Fyra medlemmar i styrelsen 
avgår till kommande 
stämma varav tre flyttat från 
föreningen. 
Valberedningens arbete är i 
full gång för att finna nya 
medlemmar som vill arbeta 
tillsammans för föreningen. 
Det är ett roligt arbete och 
föreningen är något vi alla 
har ansvar för. Hör av dig till 
valberedning1419@gmai
l.com om du är 
intresserad!  

Den 16 januari 2018 kl 
19:00 kallar styrelsen till 
årsstämma i Allianskyrkan! 
Kallelse, årsredovisning och 
övriga dokument kommer i 
brevlådan under December 
månad. Välkomna!

GLÖGGMINGEL 
Styrelsen bjuder in till 

glöggmingel i 
styrelserummet på 

Lillvägen 34 kl 15:00 
den 10 December, 

andra advent. Kom in 
och ta en mugg 

glögg och träffa dina 
grannar! Välkomna!

GROVSOPRUMMET 
är öppet 19 till 21 

alla torsdagar. Det låses 
upp automatiskt och vi 

går in med våra 
nyckelbrickor.  

NY PORTKOD 
Från 1 December är det 

nya portkoder på alla 
portar. Det är hög tid 

att läsa på 
informationstavlan/

tvättstugetavlan vilken 
kod som gäller för din 

port! 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Informationskanaler 
Vi skickar ut information på olika sätt idag. Det kommer ske en förändring i hur vi 
förmedlar information från styrelsen till oss som bor här 

Idag delar vi ut viktig information i samtliga brevlådor (179 stycken cirka). Detta kan till exempel 
gälla parkering, nyckelsystem eller årsstämma. Information om framtida händelser såsom filterbyte 
sätts upp på portar, tvättstugor, soprum osv. Små nyheter publiceras på hemsidan.  

Från och med 1 Januari 2018 kommer hemsidan användas som informationskanal istället för 
direktutdelning då det är ekonomiskt och miljömässigt negativt att skriva ut 179 exemplar av varje 
informationsblad och gå runt och dela ut i varje brevlåda. Gå in på hemsidan och anmäl er 
mailadress så får ni ett mail när något nytt är publicerat! För de som inte använder dator kommer 
informationen att sättas upp på soprum och tvättstugedörrar också, men den direkta utdelningen i 
brevlådorna kommer att upphöra. Från och med detta nummer av Snöstjärnenytt publiceras 
föreningens nyhetsblad på hemsidan. Pappersexemplar kommer, under de närmsta dagarna att sättas 
upp i trapphusen för läsning.  

Kallelse till årsstämman, årsredovisningen och dylikt för kommande stämma i januari 2018 kommer 
dock att delas ut på sedvanligt vis. Till stämman 2019 kommer troligen dokumenten att publiceras på 
hemsidan för att sedan finnas tillgängliga i styrelserummet för de som vill ha pappersexemplar.  

 
 Oss i styrelsen når ni via föreningens administrativa förvaltare på e-mail 
    magnus.saxenbrink@se.issworld.com 
 
 Ni kan också lämna ett meddelande direkt i brevlådan på Lillvägen 34!  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DIRIGO - FÖRENINGENS 
FASTIGHETSSKÖTARE 
Felanmälan & nyckelärenden:  

Telefon: 08-28 96 90  
E-post: felanmalan@dirigofastighet.se 
Vardagar 07:00-16:00  
Vid akuta ärenden:  
Jourtelefon: 08-18 70 00  
Vardagar 16.00–07:00  
Helger och helgdagar dygnet runt  
Hemsida:  
www.dirigofastighet.se  

 RIKSBYGGEN - FÖRENINGENS 
ADMINISTRATIVA FÖRVALTARE 
magnus.saxenbrink@se.issworld.com 

Telefon: 0734-36 31 35 
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