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År 2014 tog slut med sedvanligt sprakande
fyrverkeri. Hösten följdes av en vinter som gav
mycket i övrigt att önska. Mycket slask och lite
snö, temperaturen har mestadels hållit sig
runt 0. Men varför klaga, tiden går vidare vare
sig man vill eller inte. Det positiva är att framför
oss står en förhoppningsvis solig och varm vår
där blommor och blad får slå ut i full blom.
För Väduren har den milda vintern inneburit att
värme och vinterunderhållkostnader hamnat
inom rimliga nivåer. Många nyinflyttade har
kommit till Väduren då omsättningen av lägenheter har varit relativt stor. Möjligen har även
uppfräschningen av området i detta sammanhang haft sin betydelse.

Välkommen till Väduren!
Brf Vädren är en mångkulturell bostadsrättsförening med inriktning på bra boende i en trivsam miljö.
Närhet till fin natur i form av naturreservat/nationalpark ger möjlighet till aktivt friluftsliv. Alla nyinflyttade
ska vara hjärtligt välkomna.
Informationen till boende sköts genom den här
medlemsinformationen ”Vädureninfo” som kommer
ut fyra gånger per år. Styrelsen håller också ”Öppet
hus” på vår och höst där man informerar om aktuella
projekt i föreningen. I varje port finns även informationstavlor för aktuell information. All information
läggs också upp regelbundet på föreningens hemsida.
www.vaduren.se
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Om att bo i bostadsrätt

Förvaltningskontoret

Ni som flyttat hit har köpt en bostadsrättslägenhet.
Att köpa en bostadsrättslägenhet innebär inte att
man äger lägenheten. Vad man betalt för är en andel
i bostadsrättföreningen samt livslång dispositionsrätt
till sin lägenhet. Man kan säga att det är ett kollektivt
boende där kostnaderna solidariskt fördelas mellan
de boende genom en avgift. Avgiften beslutas av styrelsen och ska motsvara föreningens drifts- och investeringskostnader, någon vinst finns inte.

Vädurens gata 224
(Postadress: BOX 14052, 167 14 BROMMA)

I föreningen finns stadgar samt ordningsföreskrifter
som styr verksamheten. Varje år hålls en stämma som
hanterar verksamhetsberättelsen och väljer styrelse,
kallelse kommer i brevlådan.
Var och en ansvarar för att boendet ska vara så trivsamt som möjligt genom att respektera föreningens
regler.
Vid renovering, ta reda på vad som gäller vid den typ
av renovering som är aktuell. Förvaltningskontoret
har mätinstrument för utlåning.
Teckna bostadsrättsförsäkring som komplement till
hemförsäkringen för att få ett så heltäckande försäkringsskydd som möjligt.

Ordning och reda
Föreningens sophantering sköts via sopnedkast och
en sopsug som transporterar avfallet till en central.
Var noga med att förpacka soporna på ett sätt som
underlättar denna transport. Alltför ofta kastas föremål som stoppar denna transport så att dyrbara rensningar måste utföras. Dessa kostnader drabbar alla
boende när avgifterna ska beräknas.
Det som göms i tö kommer som bekant upp i snö.
Vänligen hundägare, ta upp hundens lämningar vid
rastning och undvik att hanhundar lyfter på benet
vid portar, det ser inte trevligt ut med kissmärken på
portalen. Att röka på balkongen är inte ovanligt, men
fimpa i en askkopp i stället för att slänga ut fimpen så
att den hamnar på gräsmattan. Möbler m.m. får inte
ställas i portar eller källargångar. Var och en är skyldig
att ordna med borttransport. Måste föreningen ordna
borttransport drabbar kostnaden oss alla.

Omhändertagna cyklar
Cyklar som har tagits i förvar under vintern kommer att säljas om de inte hämtas före 2015-05-01,
kontakta förvaltningskontoret.

måndag
		

besökstid 13.00 - 16.00
telefontid 14.00 - 16.00

onsdag 		
		

besökstid 14.00 - 19.00
telefontid 15.00 - 19.00

fredag 		
		

besökstid 8.00 -11.00
telefontid 09.00 - 11.00

Respektera förvaltningskontorets öppettider.
Telefon: 08-502 573 41

Felanmälan
Till felanmälan ringer man om något blir fel, t.ex.
kran som droppar, portlås som krånglar m.m.
Samtalen registreras och får ett ärendenummer samt
vidaresänds för åtgärd
Telefonnummer: 08-502 573 40
		
telefontid 08.00 – 16.00

Ekonomi
Föreningens kassaflöde är positivt. Driftskostnaderna
har sänkts bl.a. tack vare investering i ledbelysning
som minskat elförbrukningen. Dessutom har lån bundits till förmånlig ränta.

Lägenheter
Två nybyggda lägenheter har nu sålts med god vinst.
Ytterligare fem lägenheter är under produktion.

Gårdar
Planering pågår för att förbättra miljön på våra gårdar.
Först ut är Stenbockens gata. Välkommen till öppet hus
22/4 för att ta del av vad om är tänkt. LED-belysning
på gårdar och p-platser har redan kommit på plats
för att minska elkostnader och underhåll. Gårdarnas
lekplatser har fått ny sand inför vårens lekaktiviteter.

Grovsopor/Containrar
Grovsopscontainrar kommer att finnas på Vädurens
gata och Vattumannens gata den 15–17/5. Mer information om detta anslås på informationstavlan i varje
port.
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Övernattningsrummet på Vädurens gata 229
Övernattningsrummet på Vädurens gata 229 är nu
färdigställt. Det finns plats för fyra övernattande till
en kostnad på 250: -/natt. Inget kök, men badrum
med dusch finns. Max tre nätter får bokas i taget.
Förvaltningskontoret handlägger bokningar.
Mer information finns på hemsidan.

Garage
Den nyinstallerade värmen i varmgaragen har fungerat
bra. Under vintern har golven i stort varit torra och
värmen har legat på ca 11gr.

Sandsopning samt målning

Sovrum i övernattningsrummet

Sandsopning och linjemålning av garage och p-platser
har planerats enlig följande:
Måndag 13/4
P-platser Oxens gata samt garage Fiskarnas gata.
Tisdag 14/4
P- platser Vädurens gata samt p-platser Fiskarnas
gata.
Onsdagen 15/4
P-platser Vattumannens gata, Stenbockens gata (husvagnsparkering.) samt garage Vädurens gata.
Torsdagen 16/4
P-platser Stenbockens gata övre samt garage
Vattumannens gata.

Vardagsrum med bäddsoffor

Arbetet kommer att utföras mellan kl. 07.00 – 16.00.

Öppet hus

Vänligen ta bort era fordon under aktuell tid. Någon
ersättning för nedsmutsade bilar kommer inte att utgå.

Traditionsenligt kommer öppet hus att hållas på förvaltningskontoret onsdagen den 22 april. Utställning
om pågående projekt, samt tid för frågor och svar.
Det bjuds på kaffe med dopp. Alla ska vara hjärtligt
välkomna!

Affischering kommer att ske i garagen och på stolpar
vid utomhusparkering.

Bergvärme
Projekt bergvärme har nu kommit in i ett upphandlingsskede. Specificerade upphandlingsunderlag har
skickats till olika intressenter och styrelsen väntar med
spänning på resultatet.

Ventilation
Lägenheternas ventilation kommer under våren att
rensas. Mer information kommer.

Valberedningen
Valberedningen kommer att starta inför årets
stämma och val. Information kommer på portarnas
anslagstavlor.

Stämma
Årets stämma kommer att hållas på biograf
Cosmopolite i Brandbergens centrum torsdagen den
21 maj. Information kommer i brevlådan.
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Styrelsen samt funktioner 2014-2015
Ledamöter
Hans Hagenius: Ordförande, gruppansvarig informationsgrupp, ingår i fastighetsgrupp, ansvarig utgivare och
redaktör Väduren-info
Nils Andersson: Sekreterare, gruppansvarig fastighetsgrupp. Ingår i informationsgrupp, ansvarig för
fritidsverksamheten.
Ingrid Shell: Gruppansvarig markgrupp.
Henry Fisher: Ingår i markgrupp.
Tahir Akan: Ingår i fastighetsgrupp.
Anna Zelenina: Gruppansvarig ekonomigrupp.
Ersin Coksurer: Vice ordförande, ingår i ekonomigrupp.
Axel Olli: Har avsagt sig uppdraget under året.

Suppleanter
Emre Celebi: Ingår i markgrupp.
Tord Pettersson

Styrelsen och förvaltningen önskar glad påsk och en fortsatt trevlig vår!
Ny sandpåfyllning på lekplats
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