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Klotter

Vi som förening är ålagda av Stockholms läns lands-
ting att klottersanera mot T-baneperrongen inom 24 
timmar. Så, du som åker tunnelbana – om du ser 
klotter på betongväggen mot p-däck och garage 
samt stödmur vänligen ring eller maila  
Bengt Fahlstedt, så ser han till att det åtgärdas.
Tel: 070-878 83 37 alt mail: bengto.fahl@gmail.com

Årsstämma 26 maj

I maj är det åter dags för årsstämma. Stämman 
kommer att hållas i församlingshemmet Famnen på 
Stopvägen torsdagen den 26 maj kl 18.30. 
Motioner med underskrift ska senast den 10 mars 
skriftligen läggas i föreningens brevlåda i entrén.
Alla som kommer bjuds 
på kaffe med HEMBAKAT 
dopp…

Bra att komma ihåg!

är dörren/porten stängd bakom mig?!
10/3 Motioner till stämman ska vara inne
13/4 19.00 -19:45 Mobila miljöstationen
26/5 kl 18:30 BRF Årsstämma – Famnen

Vänliga hälsningar Styrelsen

Bostadsrättstillägg ingÅr!

Visste du att bostadsrättstillägget ingår i avgiften för 
din bostadsrätt. Du behöver alltså inte ha det i din 
hemförsäkring. Det innebär exempelvis att ”vitvaror-
na” i din lägenhet går på föreningens försäkring.

störningar via porttelefonen

Det är flera av oss boende som fått oönskade 
påringningar via porttelefonen nattetid. Därför är den 
nu avstängd mellan kl 22-07.

en diktator i huset!?

På plan två, vid entrén har det varit problem med 
störande ljud varje gång porten har gått igen. Främst 
störande för de som bor där. Nu, äntligen, har vi hit-
tat lösningen: En diktator. Det vill säga en dörrstäng-

are som dämpar ljudet vid stängningen.

sophantering - varning

Sopsorteringen är under all kritik. Om det 
inte blir en bättring måste styrelsen överväga att 
ha soprummet låst och endast öppna 30 min/dag 
under övervakning. Vänligen knyt ihop soppåsarna 
ordentligt och placera med knuten uppåt! Sortera 
enligt skyltarna på väggarna.

ta del av förslag

På biblioteket Brommaplan, Klädesvägen 12, kan du 
fram till den 4:e april bl a ta del av förslaget om hur 
den fortsatta utvecklingen av Brommaplans centrum 
planeras.


