
 
 
Vi byter portkod!  
  
För att öka tryggheten i våra fastigheter kom-
mer koden på portar och soprum att bytas den 
1 april. Koden kommer vi att distribuera sepa-
rat i din brevlåda under mars.  
       Vi vill även påminna dig om att inte lämna 
ut koden till okända, då den utgör en del av 
föreningens skalskydd mot brand och inbrott. 
Meddela gärna dina anhöriga och hemtjänstfö-
retag den nya koden. 
 
Ordning och reda 
 
Våra soprum är dimensionerade för att ta hand 
om vårt hushållsavfall. Den 3:e februari låg ett 
60-tal oanvända creme fraiche burkar i plastso-
porna. Kan knappast kallas hushållsavfall.  
         Det som kastas i soprummet skall vara 
källsorterat och läggas i rätt behållare. Dels för 
att hålla våra kostnader nere dels för att behålla 
trivseln. 
          Hanteringen kostar en hel del och vi ber er 
därför att packa soporna på ett effektivt sätt för att 
minska volymen. Kartonger eller annat skrym-
mande emballage skall vikas ihop så att det tar 
mindre plats. Det är inte tillåtet att lämna sopor/av-
fall vid sidan av något av soprummens befintliga 
kärl eller utanför soprummet. Avfall som inte går 
att kasta i soprummens kärl transporterar var och en 
själv till återvinningscentral/miljöstation: Bromma 
eller Hässelby. 
 
Märk upp din cykel! 
 
Snart är det dags att rensa ur och vårstäda före-
ningens cykelförråd samt cykelställ utanför 8-
an. Innan dess måste alla cykelägare märka sin 
cykel med sitt namn och lägenhetsnummer. 
Klisterlapp eller annat sätt duger bra. Märk 
med samma nummer som du använder i tvätt-
stugan.        
        Tidigare har cyklar ofta kommit att läm-
nas kvar i cykelförråden och cykelställen trots 
att de är trasiga och obrukbara och ibland har  
 
 

 
 
även fina, nästan nya cyklar övergivits av sina 
ägare. Därför är det viktigt att du, som vill ha  
din cykel kvar, märker upp den så snart det är 
möjligt – dock senast den 1 april. Omärkta 
cyklar kommer sedan att tas bort. 
 
Lediga p-platser 
 
I väntan på fler e-bilar finns några outhyrda 
uteplatser med månadskontrakt vid laddplat-
serna. Dessa hyrs ut för 300 kr/månad på kort-
tidskontrakt med 1 månads uppsägning och kan 
nyttjas så länge ingen vill hyra laddplatserna. 
Blir ordinarie platser lediga under tiden, flyttas 
du dit med långtidskontrakt. 
 
Viktigt med brandskydd! 
 
Styrelsen vill särskilt informera medlemmarna 
att regelbundet kontrollera att brandvarnaren 
fungerar och i annat fall köpa ny. Att endast 
byta batteri rekommenderas inte eftersom 
funktionen försämras med åren till följd av 
damm och fett. 
      Vi råder alla att köpa in såväl brandsläck-
are (pulversläckare) som brandfilt till det egna 
hemmet. En brandfilt kväver mindre bränder 
om det börjar brinna på spisen och andra plana 
ytor eller om en ljusstake fattar eld. Har du den 
nära till hands kan du stoppa branden innan 
den får spridning. Brandfilten har två lager 
glasfiberväv runt ett brandhärdigt tätskikt. Läs 
även vår brandskyddspolicy på vår hemsida. 
 

…och till sist 
 
Styrelsen har följande inplanerade möten våren 
2020:  

• 16 mars samt  
• 20 april.  

Årsstämman blir den 27 maj. 
 
Hälsningar från Styrelsen! 
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