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Brf Brommahöjden

Årsstämma 22 maj
Tisdagen den 22 maj kl 18:30 är det åter dags för
årsstämma. Stämman kommer att hållas i församlingshemmet Famnen på Stopvägen.
Motioner med underskrift ska senast den 8 mars
skriftligen läggas i föreningens brevlåda i entrén.
Alla som kommer bjuds på kaffe med dopp.
Rabatt hos Elon!
Vi i BRF Brommahöjden har fått ett fin-fint erbjudande av Elon, Bromma Blocks. De erbjuder: 10 % på
vitvaror, 15 % på småelektronik, 20 % på tillbehör
(dammsugarpåsar, filter etc). Beställning/köp av
produkt MÅSTE göras i
butik för att få erbjuden
rabatt.

2018
avgiften till föreningen, då ber du om E-faktura från
RB Fastighetsägare AB.
Hjälp med sladdkaos?
Efter att vi installerat fiber i alla lägenheter
har det framkommit att det är flera som
skulle vilja ha hjälp att få ordning och reda
bland sladdarna i teknikskåpet. Hör du till
en av dem? Skicka in en intresseanmälan
till styrelsen så vi får en uppfattning om hur
många det är som vill ha hjälp. Senast den 8/2.
Telia – VARNING

Gäller endast hos Elon Bromma Blocks, Gäller på ordinariepriser och kan
ej kombineras med andra erbjudanden, Gäller ej på luftvärmepumpar och
Miele studio.

Mobila miljöstationen
Mobila miljöstationen tar emot ditt farliga avfall och
din småelektronik. Lastbilen kör enligt en bestämd
turlista och den stannar på ett flertal platser i innerstaden och i ytterstaden. För oss stannar den
närmast på Vadmalsvägen, bakom OKQ8.
Den mobila miljöstationen tar endast emot ditt
bärbara farliga avfall. Större mängder farligt avfall
eller elavfall är du välkommen att lämna på stadens
återvinningscentraler.
Miljötips: E-faktura för avgiften
E-faktura är samma sak som en vanlig pappersfaktura fast den skickas elektroniskt till internetbanken
istället för på papper hem i brevlådan. För att anmäla dig till e-faktura måste du ha tillgång till internetbank. Det kan ju vara bra att ha för exempelvis

En boende i föreningen har blivit
uppringd av någon som påstod
sig komma från Telia och ville göra hembesök för
att kontrollera TV-boxen. Styrelsen ställer sig ytterst
tveksamma till detta och vill därför varna för liknande samtal, och avråder från vidare kontakt med
liknande personer som kontaktar er.
Om inte annat, be om deras namn och avdelning
och ring 90200 och fråga om personen jobbar där
och om de börjat med uppsökande felhjälp.

Bra att komma ihåg!
14/2 kl 19-19:45 Mobila miljöstationen
8/3 Motioner till stämman ska vara inne
11/4 kl 19-19:45 Mobila miljöstationen
22/5 kl 18:30 BRF Årsstämma
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