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Hejsan!
Vilken bra start på sommaren vi har haft! Soligt och
varmt. Nu håller vi tummarna för att värmen håller i
sig.
Glada nyheter är att vid lekplatsbesiktningen som
gjordes nu i maj fick vi bara en anmärkning, som
genast kunde åtgärdas. Fantastiskt bra resultat med
tanke på hur många lekplatser vi har och hur mycket
de nyttjas.
Tråkigare nyheter är att sommartider ofta är inbrottstider. Här kan vi hjälpas åt att hålla lite extra koll hos
grannen när den är på semester. Tveka inte att ringa
polisen om du ser misstänkta aktiviteter!
På tal om semester, när du reser bort kom ihåg att
kolla att du stängt dörren till frysen, att spisen är
avstängd, soporna tömda, fönster är stängda och
vattnet till tvätt- och diskmaskiner är avstängt.
Då kan du slippa många otrevliga överraskningar när
du kommer hem.
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Förvaltningskontoret
Besöksadress: Vädurens gata 224
Telefon: 08-502 573 41

Sommaröppettider
Under juni och augusti har förvaltningskontoret
följande telefon- och besöksöppettider:

Måndag
Besökstid 13.00 - 16.00

Tisdag
Telefontid 9.00 - 12.00

Onsdag
Besökstid 14.00 - 17.00

Torsdag
Telefontid 9.00 - 12.00

Fredag
Besökstid 08.00 - 11.00

Ha en riktigt bra sommar!
Önskar styrelsen och förvaltningen

Kontoret är stängt 2 - 27 juli och öppnar igen
måndagen den 30 juli.
När kontoret är stängt gäller följande telefontider:
Mån - tor 9.00 - 12.00

Föreningsstämman

Stämman

Återvinningsstationer

en 23 maj var det dags för den årliga stämman. Där redovisades årets resultat och en ny
styrelse valdes. De ändringar i stadgarna som
det röstades om på förra stämman kunde nu enhälligt
godkännas. Tre motioner hade lämnats in som också
behandlades.

Det känns tråkigt att ta upp detta igen, men problemet
kvarstår. Det ser hemskt ut vid våra återvinnings-stationer eftersom så många väljer att ställa sitt skräp runt
behållarna. Allt som ställs utanför behållarna kostar det
mycket pengar att forsla bort. Hotet från FTI kvarstår:
blir det för mycket sopor tar de bort centralerna helt
och hållet.
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Cykelhämtning
Är du en av alla som inte tog sina saker från cykelförråden när de skulle tömmas? Då har du sista chansen
att hämta dina saker den 9 juni nedre plan i G5, på
Vattumannens gata, kl. 10-16. Anslag kommer också att
sättas upp i cykel- och barnvagnsrummen.
Hämtar du inte dina saker då kommer de att forslas
bort.

Bergvärmen
Äntligen kan vi meddela att bergvärmen är i gång! Alla
delar är på plats och alla centraler är igång för att avslöja eventuella problem med installationen. Besiktning
sker inom kort. Eftersom det är sommar och varmt
behöver man inte använda bergvärmen. Därför kommer
också allt kontrolleras en gång till i höst.

Vad slänger man i toaletten?
Den frågan är lätt att besvara: toalettpapper. INGET
ANNAT! Vi har just nu stora problem med rör som går
sönder för att det blir stopp i dem eftersom det slängs
bl.a. blöjor, strumpor m.m. i toaletten. Det blir självklart
onödiga kostnader för oss alla.

I Jordbro finns en väldigt fin återvinningscentral där
man gratis kan lämna in sitt skräp. Man kan dessutom
skänka hela kläder och saker som är fina. Du behöver
dock ett inpasseringskort för att komma in med bil. Har
du inget sådant kontaktar du deras kundservice har
öppet måndag-torsdag kl 8-16 och fredag kl. 8-15.
Du kan också skicka mejl till :
kundservice@srvatervinning.se

Deposition vid hyrning
av lokalen och
övernattningslägenheten
Från och med nu kommer en depositionsavgift tas ut
när du ska hyra fritidslokalen på Vädurens gata eller
övernattningslägenheten. Den är på 500 kr. När lokalerna ”kollats av”, d.v.s. är i gott skick och städade, och
du lämnar tillbaka nyckeln så återfår du pengarna. Skulle
det inte vara städat eller på annat sätt vara dåligt skick,
får du inte tillbaka pengarna. Likaså om du inte lämnar
tillbaka nyckeln i överenskommen tid.

Lite fika inför stämman

Grillning

G

rilla gör vi på avsedda platser på gårdarna. Det
är totalt förbjudet att använda kolgrillar eller
gasolgrillar på balkongerna! Brandrisken är stor.
Dessutom blir det störande för dina grannar om röken
kommer in till dem. Grillarna på gårdarna är givetvis till
för oss boende i föreningen. För de som inte bor här
finns väldigt fina grillplatser vid Rudan, med sjöutsikt.
Tänk på att lämna grillplatsen som du vill finna den! Alla
matrester måste tas med annars kommer råttorna.
Tänk också på att om du använder din egen grill, att
röken från grillen inte blåser rakt in på någon annan
boendes balkong!

Fimpar
Det syns på många ställen var det bor rökare. Under
balkongerna ligger massor av fimpar… För allas trevnad – införskaffa en askkopp att fimpa i på balkongen
istället. Nu när det är så torrt finns det väldigt stor risk
att den brinnande cigaretten tar eld i gräset på marken.

Hissarna
Projektet fortsätter att gå bra. Det är i slutskedet, och
beräknas att vara färdigt på utsatt tid. Det har i något
enstaka fall blivit något mindre fel. Men de har snabbt
kunnat åtgärdas.

Leksaker på rätt plats
Ett säkert sommartecken är när barnen börjar leka
utomhus: cyklar, gungar, sparkar boll, springer omkring,
leker i sandlådor och har roligt. Här har vi en vädjan

till er föräldrar: Ta in era barns leksaker efter avslutad
lek! Vår markentreprenör har väldigt svårt att sköta om
marken då det ligger mycket leksaker spridda på den.
Ska vi ha klippta gräsmattor, rensade rabatter osv kan
det inte ligga saker där. Risken är att leksakerna blir
stulna, eller förstörda om de ligger kvar.

Orienteringstavlor
Fem nya orienteringstavlor kommer att ersätta de
gamla. Anledningen till bytet är att några gator som inte
tillhör föreningen inte finns med på de nuvarande. Det
har gjort att bl.a. räddningsfordon inte har hittat till rätt
adress.

Felanmälan
Det är hit du vänder dig om något är fel i din lägenhet.
Hit vänder du dig också om det är något fel i allmänna
utrymmen också. T.ex. en tvättmaskin i tvättstugan, en
port som inte går igen eller lampor som är trasiga.
Felanmälan har öppet hela sommaren.

08-502 573 40 7.30 - 16.00 (övrig tid jour med
samma nummer)

Felanmälan på webben:
adex.se/felanmalning/vaduren
Störningsjouren
08-568 21 400
sön - tor 20.00 - 03.00
fre - lör 20.00 - 04.00
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”NATIONALDAGSFIRANDE”

Låt Dig fört
Bara bluff med rollas!
”HÅKAN”

Rappare från ”Vägen ut”

FRI PARKERING vid centrum hela dagen

På och vid Dansbanan, Norra Kronans gata 420 kl.10-16
www.brandbergen.net ,
se även facebooksidan ”Brandbergsfestivalen”

