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Brf Brommahöjden

Stam-spolningen
Stamspolningen genomfördes utan incidenter trots
lite kort framförhållning. Eventuellt kommer firman
tillbaka för att filma avloppen i tre lägenheter som
upplevt stora problem. Mer om detta kommer senare.

2015
Dålig luft i badrummet?

Fönsterinspektionen
Samtliga fönster skall nu vara kontrollerade och de
med anmärkning är åtgärdade. Även balkongdörrar
har kontrollerats och åtgärdats så gott som det går
i detta läge. Detta kommer att tas upp med NCC på
nästa möte för att i möjligaste mån undvika framtida
problem med dessa.
Ventilationskontroll
Ni kan redan nu förbereda er på att Franska Bukten
återkommer för att åtgärda de fel som konstaterades vid OVK förra året. De kommer under tisdag 3:e
och onsdag 4:e mars att återställa frånluftsventiler
och sedan kontrollmäta och justera. De kan behöva
komma in i lägenheterna flera gånger under dessa
dagar. Mer information om detta kommer när det
närmar sig.
Dock, värt att påpeka redan nu, efter kontrollen
får inte munstycket i mitten på ventilen ändras. (Se
bild) Eftersom den inställda genomluftningen då
förstörs. Hela ventilen skall tas bort vid rengöring.

Har du/ni problem med dålig lukt från golvbrunnen
i badrummet? Kontakta styrelsen. Det kan bero på
tätningen/packningen för vattenlåset.
Stäng dörren!
Återigen måste vi påminna alla om att verkligen se
till att alla entrédörrar går igen ordentligt. Borsta bort
snö, grus och is, speciellt om dörren inte stängs. Vi
riskerar annars att få in obehöriga gäster. Detta gäller entrédörr, garagedörr och dörren på plan två.
Årsstämma 27 maj
I maj är det åter dags för årsstämma. Stämman
kommer att hållas i församlingshemmet Famnen på
Stopvägen onsdagen den 27 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 dopp.

Munstycket
i mitten
på ventilen

Glöggminglet
Det traditionsenliga glöggminglet andra advent
samlade ett 40-tal goda glada grannar. Sorlet och
skratten tyder verkligen på vilken härlig förening vi är
tillsammans. Tack Eva o Karin som fixade!

Bra att kom ihåg!
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Mobila miljöstationen, Vadmalsvägen
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Motioner till stämman ska vara inne

3-4/3 Ventilations kontroll
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kl 18:30 BRF Årsstämma – Famnen
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