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Torktumlaren i vår gemensamma tvättstuga 
felanmäldes i somras. Eftersom det varit semester-
tider tog det ett par veckor för att konstatera vad som 
var fel. Det visade sig att reparationskostnaden 
skulle bli väldigt hög så det blir bättre att köpa en ny. 
Då uppstod nästa problem; nya likvärdiga tumlare är 
större på djupet ... vilket i sin tur innebär att ett större 
grepp behöver tas. Styrelsen jobbar med denna 
fråga och undersöker olika möjligheter. 
 

 
Nu är det dags igen för ett nödvändigt byte av 
friskluftsfilter i alla lägenheter. (De som sitter bakom 
vissa av elementen.) Styrelsen har beslutat att vi 
köper in filter centralt och delar ut till var och en. 
De som behöver hjälp att byta sina filter mailar 
styrelsen: brommahojden@gmail.com eller lägger en 
lapp i styrelsens postfack. 
 

 
Det är väldigt trångt i cykelförrådet så de fem 
omärkta cyklarna + cykelkärran kommer nu att flyttas 
bort. I vårt cykelförråd får endast en cykel per person 
i hushållet förvaras. Ny regel: Barncyklar ska från 
och med nu ställas in i barnvagnsförrådet alternativt 
hängas på krok i taket i cykelförrådet. 
 

  
Barnvagnar som står i barnvagnsförrådet måste även 
de, precis som alla cyklar, märkas. Material för detta 
finns på en av hyllorna i detta förråd. 
 
 

 

 
Målning i korridoren mellan entré och garaget är klart 
och ger återigen ett ljust och fräscht intryck. 
 

 
Nu är det nytt underlag under stenplattorna i gången 
ut från dörren. Dessutom har grusslänten (mot den 
plana ytan) ersatts med en Sedum-matta och runt om 
lavendeln ligger nu trevliga stenplattor att gå på. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Och när nu filterbytet sker, passa på att göra den 
årliga rengöringen av frånluftsventilerna i kök, 
badrum och gästtoalett. När gjorde ni rent filtret i 
köksfläkten senast? 
 

Hälsningar Styrelsen 
 

 
 
 
 
 

 

BARNVAGNSFÖRRÅDET 

CYKELFÖRRÅDET 

NYTT OM FILTERBYTE 

TORKTUMLAREN 

PÅMINNELSE OM RENGÖRING 

GÅRDEN PÅ BAKSIDAN 

MÅLNING 

20/10 kl.10-12 Höströj 
30/10 kl.19-19:45 Mobila miljöstationen 
8/12 kl.16 Glögg i entrén 
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