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Styrelsen hoppas att alla haft en skön – om än varm – sommar!

Presentation av ny(gamla) styrelsen från stämman i maj:
Ordinarie ledamöter
Bibbi Bodensjö, ordförande. Centralvägen 17. Mobil: 0738039604
Magnus Eknor, Centralvägen 19. Mobil: 0705905061
Shora Minaei, Skytteholmsvägen 22. Mobil: 0732301338
Ylva Sjöblom, Centralvägen 21. Mobil: 0730311697
Helena Holmberg, Centralvägen 19. Mobil: 0709609783
Suppleant
Babak Mehrabadi. Centralvägen 19. Mobil: 0761499471

Förebygg vattenskador – det blir billigare i längden!
På förekommen anledning vill styrelsen påminna om att vi bostadsrättshavare har en skyldighet
att hålla den egna lägenheten i gott skick. I det ansvaret ingår att använda avloppen på ett
ansvarsfullt sätt:
 I toaletten spolas bara kiss, bajs och toalettpapper ner.
 Tänk på att torka ur överblivet fett ur stekpannan med hushållspapper innan disk. Fettet
löser upp sig i ditt varma diskvatten men stelnar igen längre ner i avloppet där vattnet är
kallt, med tiden kan avloppet täppas igen helt.
 Håll golvbrunnar och vattenlås rena, rensa själv eller anlita någon som gör det åt dig.
Om du har sprickbildning i badrummet är det antagligen dags för renovering för att
slippa eventuella fuktskador, det är ditt ansvar.

På gång i föreningen
Rastförbud hundar
Efter förslag från medlemmar har styrelsen beslutat att sätta upp skyltar på baksidan av
fastigheten att rastning av hundar inte är tillåten där. Bakgrunden är att våra grannföreningar
satt upp liknande skyltar kring sina fastigheter.
Träden på gården
Våra fyra lönnar är i stort behov av beskärning. En arborist har anlitats och denne kommer att
utföra arbetet med att ta bort döda grenar och höja kronan över parkeringsplatserna. Arbetet
utförs den 26-27 september. Under dessa dagar kan inga bilar parkeras i närheten av berörda
träd.
Nyckelbrickor/ Porttelefon
Ni som vill beställa fler brickor eller anmäla ändrade uppgifter för porttelefonen meddelar tills
vidare styrelsen så hjälper vi till.
Sopor, tidiningar och annat skräp
I tidningsinsamlingen får du lägga dags- och veckotidningar, magasin, reklamblad, broschyrer,
kopieringspapper för skrivare, ritpapper samt telefon- och postorderkataloger. INTE kuvert,
post-it lappar, vykort, omslags- och presentpapper eller kartonger.
I sopkärlen på gården läggs ENBART hushållsavfall i väl försluten påse.
Övrigt material som ska återvinnas (glas, pappersförpackningar, plastförpackningar o. dyl.)
lämnas lämpligen vid någon av återvinningsstationerna som finns i närheten:

Solna kommun har även en mobil miljöstation som kommer till torget (vid fontänen) på
torsdagar kl 17:00 – 17:30. Tiderna finns på kommunens websida.

Föreningen får betala onödiga extra avgifter om vi lämnar fel avfall på fel plats. I slutänden är
det vi bostadsrättshavare som riskerar att drabbas ekonomiskt. Tänk på det : )
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