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Styrelsen håller aktivt på och undersöker olika 
möjligheter för att minska risken för ovälkomna 
besök. Vi återkommer så fort vi har hittat en hållbar 
lösning. Vi vill återigen påminna alla om att se till att 
alla entrédörrar och garageport verkligen går igen 
ordentligt. 
 

 
Vi är många som lider av hur skräpigt det är till och 
från runt vårt hus. ”Någon borde plocka upp det” – 
frågan är vem någon är ...? Styrelsen vill uppmuntra 
alla som vill och orkar att hjälpa till att plocka upp 
skräp för att hålla det så snyggt som möjligt. 
 

 
 

 
Vecka 40–41 kommer vi i styrelsen att gå runt och 
dela ut nya filter. Om någon önskar hjälp att byta 
sker det i samma veva.  
 

 
Kul att se att det är flera som 
använder detta som en kommunika-
tionskanal för stort och smått! Är du 
inte med i gruppen så sök på 

”Brommahöjden” på Facebook eller maila 
brommahojden@gmail.com så skickar vi länken. 

 

 
Det finns nu 7 st omärkta cyklar i förrådet. Därför 
ombeds alla att säkerställa att er cykel är märkt, 
eller tydligt märka sin/sina cyklar med namn och 
lägenhetsnummer före den 30/10. Därefter fraktas 
omärkta cyklar bort. Material för märkning av cyklar 
finns direkt till höger om dörren i cykelförrådet. 
 
 
 
 
 
 
Ett önskemål är att du som inte använder din cykel 
dagligen – ställ den längre in i förrådet. Detta för att 
underlätta för de som använder sin cykel dagligen. 
 

 
Vi har tidigare nämnt att det är viktigt med hett vatten 
i avloppet. Vi vill påminna om att det gäller att fylla 
BÄGGE diskhoarna med hett vatten, sedan tömma 
dem samtidigt. Då blir det verkligen skjuts och effekt. 

 
Hälsningar Styrelsen 

 
 
 

 

BROMMAHÖJDEN PÅ FACEBOOK 

NYTT OM FILTERBYTE 

SKRÄPIGT 

SÄKERHET 

HETT VATTEN I HOARNA 

CYKELFÖRRÅDET 

28/10 kl 19:30 –20.00 Mobila miljöstationen 
6/12 kl 16  Glögg 
 

BRA ATT KOMMA IHÅG!     2020 


