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Lyckad vårstädning i april

Trafik och parkering

Tack för god uppslutning vid vårstädningen!
Mycket blev gjort i det vackra vädret, med fint
resultat.

Tänk på att vi har parkeringsförbud i hela Brf
Margretelund. Det är bara tillåtet att parkera sin
bil medan i och urlastning pågår. Parkvägen som
leder in i området från Minnebergsvägen är inte
dimensionerad för biltrafik och får inte
användas av oss i Brf Margretelund, utan endast
av Sportfiskarna.. Välj infarten vid garaget
istället.

Nya medlemmar välkomnas!
Vi hälsar inom kort två nya familjer välkomna
till föreningen. I nr 62 flyttar Simon och Kristin
med familj in. Carmen och Andreas med familj
flyttar in i nr 46. Varmt välkomna!

Markvård

Återvinning och sopor
Några tips och påminnelser:

Nu finns nya växter och buskar planterade vid
Y-längan, som är årets fokusområde i
föreningens markvård. Titta förbi och kika på
rhododendron, klätterhortensia, körsbär, äpple
och rönn. Under sommaren slås också gräs och
ängsmark i vårt område.



Sommarens underhåll



Under sommaren utförs flera underhållsarbeten,
bland annat målas X-husets tak och fasad,
plåttaket på Röda Längan och grindarna.

Laddstationer för elbil
Styrelsen arbetar för att den som har elbil ska
kunna ladda den i vårt garage mot ersättning.
Styrelsen undersöker om bilvärmaruttagen kan
användas eller ej.



Brandsäkerhet i källarförråd
Efter genomförd brandinspektion vill vi
påminna om brandsäkerheten. Placera inte något
på eller intill radiatorerna och se till att inte
blomblad eller liknande faller ned på dem. Kolla
upp vad du får förvara utanför ditt förråd och
märk upp det med namn.



Färgburkar, spray-och nagellacksflaskor
räknas som farligt avfall och ska lämnas
vid återvinningscentral, till exempel i
Bromma. Har du ingen bil? Ta kontakt
med Susann Jensen Engström, nr 44,
som kan hjälpa till.
Just nu flyttar flera in och ut i
föreningen, vilket ökar mängden
grovsopor. Har man mycket grovsopor
eller skrymmande saker, som till exempel
möbler eller byggmaterial, så ska det
lämnas in vid återvinningscentralen.
Vik ihop skymmande kartonger och
liknande, innan de läggs i grovsoporna,
så minskar också sopkostnaderna i
föreningen, då vi betalar per kubikmeter.
Platta till alla pappförpackningar innan
de läggs i behållaren, så hinner den inte
blir full mellan tömningarna.
Vik ihop de bruna matavfallspåsarna
ordentligt, så slipper vi kladdiga
behållare och dålig lukt i soprummet.

Uppdatering av alla medlemmars
kontaktuppgifter
Styrelsen uppdaterar just nu listan med alla
medlemmars e-postadresser och mobilnummer.
Listan kommer att delas ut i pappersform till alla
boende. Den som inte vill finnas med på den
listan meddelar Ulrica Petersson i styrelsen via
ulrica.petersson@outlook.com.

Tips för att förebygga inbrott
Under våren skedde tråkigt nog ett inbrott i
området. Vi bifogar Stöldskyddsföreningens tips
till detta nyhetsbrev. Där finns tips på vad vi
tillsammans kan göra för att minska risken för
inbrott.

Kommande styrelsemöten
Kommande styrelsemöten för hösten 2017 är 16
augusti, 13 september, 11 oktober och 8
november samt den 6 december.
Hör av dig om du har frågor eller ärenden som
du vill att vi tar upp. Helst skriftligen, via
styrelsen@brfmargretelund.se så är det lättare
att hantera ärendet.
Ha en härlig sommar!
Hälsningar från styrelsen i Brf Margretelund

