
11/10 kl 19-19:45 Mobila miljöstationen
15/10 kl 10 Höströj runt huset
10/12 kl 16 Glöggmingel i entrén
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Påminnelse om rengöring

Och när nu filterbytet sker, passa på att göra den år-
liga rengöringen av frånluftsventilerna i kök, badrum 
och gästtoalett.

Besiktning av lägenheter

Styrelsen har skyldighet att ha kontroll över fastig-
hetens skick inkl det som berör enskilda lägenheter. 
Därför kommer vi i samband med filterbyte, påbörja 
en systematisk genomgång av alla lägenheter med 
ca sex stycken om året. De som berörs i år, med-
delas separat. Mallen för protokollet hittar du på vår 
hemsida under fastighet och service: brommahoj-
den.bostadsratterna.se/fastighet-och-service

ny Portkod

Tisdagen den 5/9 byter vi till ny portkod.  
Information om vilken kod som gäller  
kommer till alla boende per mail.

FiBerinstallationen

Kvarvarande besiktningar och åtgärder av anmärk-
ningar, sker under september.

Bra att komma ihåg!

extrastämman

Den 13 juni, genomförde vi en extra förenings- 
stämma i entrén för slutligt fastställande av den 
föreslagna stadgeändringen. Vi blev sammanlagt 31 
vuxna och två barn! Fint att så många kunde ställa 
upp på denna nödvändiga extra stämma. Beslutet, 
det blev ett enhälligt ja och stadgarna är nu registre-
rade hos bolagsverket.

sortera matavFall

Styrelsen fick in totalt 25 intresseanmälningar till 
att sortera matavfall. I slutet av september räknar vi 
med att det kan dra igång. Ni som INTE vill sortera 
matavfall för sig, fortsätter som vanligt att lägga dem 
bland hushållsopor.

gästtoalett

Det är nu åtgärdat med ett tillbehör för enklare åter-
ställning av nödstoppet i samtliga berörda lägenheter.

FilterByte

Nu är det dags igen för ett nödvändigt byte av 
friskluftsfilter i alla lägenheter. (De som sitter bakom 
vissa av elementen) Rolf har beställt och de kommer 
i mitten på september.
tips!  Ni som byter era filter själva: skriv år och  
månad på filtret när det byts. Då blir det lätt att ha 
koll när det är dags igen.

Vänliga hälsningar Styrelsen

Kul!


