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Medlemsinformation 

Hus 
nr 

«Hus» 

Brf Forsgården 
2019-03-20 

2019-03-20, 12:15 

Vårens städdag 27 april 
Lördagen den 27 april kl. 10.00 är det dags för vårens städdag. 

Samling sker som vanligt utanför föreningslokalen och under dagen bjuder för-
eningen på korv med bröd och lite till. Under dagen hjälps vi alla åt med att 
städa och röja i hela området.  

 

2019-03-20, 12:00 

Filter till radonventiler 
På städdagen den 27 april kan du som har radonventiler hämta nya filter. 

Vill du ha hjälp med att montera det nya filtret, hör av dig till Bengt i hus nr 74 
 

2019-02-26, 10:00 

Utbildning ”Försök inte lura mig” 
Den 1 april mellan 11:00 -12:30 kommer det att anordnas en föreläsning med 
tema bedrägerier i kommunfullmäktigesalen i stadshuset, Kungsbacka 

De som föreläser är brottsförebyggare på bedrägerienheten på polisen i Göte-
borg. Föreläsningen riktar sig till seniorer men alla är välkomna. Ingen anmälan 
krävs och det kostar ingenting. De kommer informera om hur du kan skydda 
dig mot bedrägerier som just nu ökar lavinartat. I november och december 
2018 försvann 70 miljoner på grund av olika typer av bedrägeribrott - bara i 
Sverige. 

 

2019-02-19, 13:15 

Laddboxar 
Resultatet av enkäten visar att det omedelbara intresset bland oss medlemmar 
att skaffa el-bil är ganska svalt. 

Styrelsen har därför beslutat att tills vidare avvakta med laddboxar. 
 

2019-02-19, 13:15 

Hjärtstartaren 
Föreningens hjärtstartare finns placerad i föreningslokalen, på väggen till höger 
innanför glas-slussen 

Om det är något du undrar över kan du kontakta Margareta Gunnard i nr 64. 
 

2019-02-19, 13:00 

Föreningsstämma den 4 juni 
Föreningens ordinarie årsstämma kommer att hållas tisdagen den 4 juni kl. 
19.00 i föreningslokalen. 

Formell kallelse kommer som vanligt i brevlådorna. Vill du lämna en motion till 
stämman måste den vara styrelsen tillhanda senast 1 april. Om du inte själv 
kan delta och vill lämna fullmakt till någon finns blankett på föreningens webb-
plats. 

 

 



Sida 2 av 2 

 

2018-12-03, 13:45 

Fiber 
Om du, efter att beställt fibertjänster, vill ha hjälp med att få allt att fungera... 

... då kan du vända dig till kungsbackaföretaget 1999it. Du ringer 0300-195 00 
eller mailar thomas.ekebring@1999it.se 

Offerten från 1999it finns på föreningens webbplats. 
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