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BESKÄRNING AV TRÄD
I höstas anlitade vi Arboristerna 
i Stockholm för att beskära alla 
våra lönnar. Så nu dröjer det inn-
an grenar slår i fasaden igen och 
förhoppningsvis blir det lite min-
dre att kratta på städdagarna de 
närmste åren.

STÄDDAGEN
Det var en relativt bra uppslut-
ning på städdagen vilket vi är 
glada och tacksamma för! Men, 
tyvärr, saknade vi ändå väldigt 
många medlemmar. 

När vi blir för få som sluter 
upp på städdagarna kommer vi 
bli tvungna att lägga ut arbetet 
på entreprenad vilket i sin tur be-
tyder merkostnader för förenin-
gen och i slutändan till höjda av-
gifter på lägenheterna. Så vi ber 
er alla att delta på städdagarna, 
för allas vår skull!

TVÄTTSTUGOR
Vi vill påminna om att hålla rent i 
tvättstugorna, särskilt nu när det 
är blött ute. Låta luckorna vara 
öppna för att vädra ut maskin-
erna, även tvättmedelsluckorna. 
Och för att inte störa medlem-

mar som bor på första våningen 
är det bra om du stänger dörrar-
na försiktigt och gärna använder 
den yttre källardörren för att gå 
in och ut ur källaren.

TEMPERATUR I LÄGENHETER
Under tiden som värmeväxlaren i 
undercentralen byttes ut tömdes 
hela värmesystemet på vatten 
vilket kan leda till ojämna  tem-
peraturer i radiatorerna, så  du 
kan behöva lufta dina element.

Innan det blir kallare är det bra 
om du tätar dina fönster. Du kan 
också sätta in en frigolitskiva i 
mellanrummet i balkongdörren 
och öppna ventilationsventiler-

na en aning så håller du värmen 
på en jämn nivå  i din lägenhet.

PARKERINGAR
Vi har anlagt tre nya parkerings-
platser, så vi har nu totalt åtta 
platser i föreningen.  

Det finns en kölista för parker-
ingsplatser. Är du intresserad av 
en plats, kontakta styrelsen så 
sätts du upp på listan.

FÖRVALTNING & STÄDNING
Vi har varit missnöjda med hur 
Nabo har skött sitt uppdrag så 
vid årsskiftet tar Alla Brf över 
den ekonomiska förvaltningen, 
vilket ni kan se  på de nya avier-
na ni fått  i brevlådan. 

Mohamed Haji kommer, föru-
tom snöskottning och gräsklip-
pning, även sköta fastighetss-
kötseln och städningen av våra 
trapphus och tvättstugor.

GOD JUL
Det skulle vara kul om du kan 
spara lökar från dina julgrupper 
och lämna till styrelsen så kan vi 
plantera ut dem i vår trädård.

Vi önskar er alla en riktigt God 
Jul och ett Gott Nytt År!


