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Brf Brommahöjden

2015
Ventilationskontroll
Den 10 april återkommer Franska Bukten för slutlig
injustering av lägenheterna som vätter mot söder.
Kom ihåg att efter inspektionen får inte munstycket i
mitten på ventilen ändras! (Då förstörs den inställda
genomluftningen.)

Sophanteringen
Nu är det tyvärr, åter dags att påminna om att sopsorteringen är ett måste här i huset. Senaste tiden
har någon/några struntat i detta och börjat kasta soporna osorterade lite var som helst. Soppåsar med
innehåll av hushållssopor har anträffats i behållare
för plast, glas, kartong och tidningar...
Skärpning tack!

• Läs skyltarna, börja med den på soprumsdörren.
• Kasta gärna hushållssopor tisdag eftermiddag/
Vattna försiktigt!
Vi ber alla som har växter på balkongen att ta det lite
försiktigt vid vattningen. Vatten rinner som bekant
neråt. Och vatten som rinner ner smutsar inte bara
ned grannens fönster inunder utan flera våningar
ner! Våra balkonger har inget avlopp. Den grå järnkanten/rännan nedanför balkongglaset är ingen äkta
ränna och samlar inte upp något vatten.
Många av husetsmedlemmar brukar anlita fönstertvättfirma två ggr/år och det känns gräsligt tråkigt
om någon högre upp i huset slarvar och skvätter ner
de rena och skinande fönstren. Så ta det lite varligt.
Vårstädning

•

kväll istället för onsdag så kanske vi minskar problemet med dålig luft i soprummet.
Kasta kuvert i hushållssoporna och INTE bland
tidningar eller papper.
Årsstämma 27 maj

Snart är det åter dags för årsstämma. Stämman
kommer att hållas i församlingshemmet Famnen på
Stopvägen onsdagen den 27 maj kl 18.30.
Alla som kommer
bjuds på kaffe med dopp.

Bra att kom ihåg!
10/4

Ondagen den 22/4 kl 18 samlas alla som kan i
entrén för att snygga upp runt huset. Vi avslutar med
lite trevlig korvgrillning. Naturligtvis hoppas vi på lika
stort deltagande som förra året. Anmäl dig på anslag
i entrén så vi kan beräkna korv och dryck.

15/4
22/4
27/5

Ventilationskontroll av lägenheterna
mot söder
Mobila miljöstationen, bakom OKQ8
kl 18:00 Vårstädning i BRF
kl 18:30 BRF Årsstämma – Famnen

Vänliga hälsningar Styrelsen
Mar s 2015 • w w w.brommahojden.bostadsrat te rna.se • Maila st yrelsen: brommahojden@gmail.com

