Informationsblad nr 3 2004
Meddelande från valberedningen
DU BEHÖVS !
Vi har ett par lediga platser i styrelsen. Därför vänder vi i valberedningen oss till alla våra grannar.
Vi söker Dig med kompetens eller intresse för tex. ekonomi, juridik och teknik!
Snart är det dags för årsstämma. Läs mer i brevet som Du kommer att få i Din brevlåda snart.
Hälsningar från Din valberedning.
Thomas Fehrm, Johanna König, Karin Thorneman Westin

Säkerhetsfrågor
Styrelsen har beslutat inköpa brandvarnare till samtliga lägenheter i vår förening.
Det rör sig om en minibrandvarnare med 5-års batteri. Den är hälften så stor men lika effektiv som en
standardvarnare.
Den som själv vill anskaffa säkerhetsutrustning, tex. extra lås för dörrar eller fönster, dörrkikare etc.
kan få råd och tips av Svenska Stöldskyddsföreningen ( SSF) som återfinns på www.ssf.nu eller av sitt
försäkringsbolag. För installation av larm bör du kontakta ditt försäkringsbolag som oftast har
rekommendationer.
Vissa typer av larm kan ge rabatt och/ eller självriskbefrielse vid inbrott.
Man skall aldrig använda spärrfunktionen i tvåfunktionslås eller låsa gallergrind eller extralås när man
är hemma eftersom man kan behöva ta sig ut snabbt vid brand.
På marknaden förkommer ett stort antal företag som säljer sina produkter genom dörrknackning.
Deras produkter uppfyller i många fall inte säkerhetskraven. Köp därför inte säkerhetsprodukter vid
dörren. Säljaren kan vara ute i skumma avsikter för att studera ditt inbrottsskydd.

Tvättstugorna
För närvarande görs en genomgång av tvättstugorna. Detta gäller främst tvättmaskiner, torkskåp och
torkrummet i grovtvätten (BA 175). Städutrustningen i tvättstugorna kommer att bytas ut inom kort.
Under april och maj kommer tiderna på bokningslistan för grovtvätten att på försök följa
bokningslistan för vanliga tvättstugan, dvs 3-timmars pass istället för 5-timmars pass. Synpunkter kan
lämnas till vicevärden.

Vägbom på Bergshamra Allé

Solna kommun har bytt låset i vägbommen på Bergshamra Allé (vid vändplanen utanför inre
parkeringen). Vicevärden (Mattias Eriksson) har en nyckel för korttidslån. Bästa sättet att komma in
med bil till västra delen av föreningen är via vägbommen vid inre parkeringen (vid soprummet).

Vårstädning
Lördagen den 8 maj mellan kl.10.30 och 12.30 kommer vårstädning att äga rum. Samling sker vid
statyområdet. Bland annat kommer vi att gödsla och markförbättra jorden under våra nybeskurna
buskar. Detta är ett bra tillfälle att lära känna grannar, och samtidigt bidra till att vårt område blir ännu
finare, så vi hoppas att så många som möjligt deltar. En container kommer att ställas ut några dagar i
förväg där bl a trädgårdsavfall kan slängas. Efter vårstädningen kommer alla att få grillad korv med
bröd och dryck. Ingen föranmälan behövs.
Hälsningar
Styrelsen

