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VÄLKOMMEN ATT SKRIVA MOTIONER TILL FÖRENINGSSTÄMMAN 
Bostadsrättsföreningen Vändkretsens ordinarie föreningsstämma kommer att hållas onsdag 
den 27 maj 2020 kl 18.00 i restaurangen, Stockholms golfklubb, Kevinge strand 22. Kallelse 
och närmare information kommer att distribueras till alla boende längre fram. 
 
Motioner till föreningsstämman kan lämnas in av alla medlemmar. Motioner ska inkomma 
skriftligt och skickas till styrelsen via e-post, styrelsen@vandkretsen.se, eller lämnas i 
brevlådan till föreningskontoret, Kevingeringen 41. Motioner ska skickas/lämnas in senast 
den 15 mars. 
 
 
FORTSATT MANUELL TVÄTTSTUGEBOKNING YTTERLIGARE EN TID 
Den digitala tvättstugebokningen är tyvärr ur funktion sedan mitten av december. 
Ambitionen är att tvättstugebokningen ska vara integrerad med det nya låssystem, som 
styrelsen planerar införa. Det gör att det krävs tid att utreda vilka lösningar som kan passa 
föreningen bäst. Den manuella tvättstugebokningen kommer därför att kvarstå ytterligare en 
tid. Bokning görs via bokningsscheman som finns anslagna i de båda tvättstugorna. 
 
 
HÅLL ORDNING I ”ÅTERVINNINGSRUMMET” 
Föreningen har ett ”återvinningsrum”, som ligger i en byggnad vid föreningskontoret, 
Kevingeringen 41. Där kan exempelvis kartong, glas, metall och plast kastas. Det är viktigt 
att vi alla hjälps åt med att hålla ”Återvinningsrummet” i ordning.  
 
OBS att endast sådant material som ska kastas i ”Återvinningsrummet” får kastas där. Det 
är förstås heller inte tillåtet att lämna avfall utanför ”Återvinningsrummet”, vilket ändå görs 
emellanåt. Grovsopor kan lämnas till exempelvis Hagby återvinningscentral i Täby. En gång 
på våren och en gång på hösten brukar föreningen beställa containers, där grovsopor 
såsom möbler, mattor och annat brännbart kan slängas. Papper och tidningar kan kastas i 
en behållare vid backen upp till Kevingeringen. 
 
 
NY ANSVARIG FÖR VÄVSTUGAN 
Efter 37 år - sedan starten av vävstugan - har nu Britt Södergren överlämnat stafettpinnen 
till Eva-Mi Jungefelt att ansvara för föreningens vävstuga. Det finns plats för fler att ansluta 
till vävstugan, så kontakta Eva-Mi på telefon 073 322 00 14 om du är intresserad! 
 
Styrelsen vill passa på att framföra ett varmt tack till Britt Södergren för hennes insatser för 
vävstugan under alla år! 
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