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Sopsortering 

Vi kommer att införa sopsortering av 

matavfall och även sätta ut behållare för 

insamling av glasförpackningar och 

wellpapp. 

Vi kommer initialt bara att införa detta på 

Allmogevägen. Om det går bra kommer vi 

senare också att göra samma sak på 

Engelbrektsvägen och Tornérvägen. 

Naturligtvis är hugade boende på 

Engelbrektsvägen och Tornérvägen 

hjärtligt välkomna att så länge sopsortera 

på Allmogevägen. 

I vårt miljöhus på Engelbrektsvägen har ett 

särskilt skåp för farligt avfall installerats. 

Där kan du till exempel kasta spackel och 

fogmassa, lim, nagellack och hårspray 

samt överbliven målarfärg och 

rengöringsmedel.  

Med detta Allmogenytt bifogas broschyren 

”Farligt Avfall” från Järfälla kommun. 

Vår stora container för grovsopor kommer 

att tas bort den 30 september. 

 

Barnvagnsrum och trapphus 

Vi påminner om att barnvagnsrummen 

enbart är till för barnvagnar. 

I trapphuset är det inte tillåtet att förvara 

barnvagnar, cyklar, stolar och annat. Vid 

en utryckning kan de vara i vägen för 

räddningspersonal. 

 

Förflyttning av utemöbler 

Om du flyttar våra utemöbler är det bra om 

du kommer ihåg att flytta tillbaka dem 

efter dig. 

 

Städning 

Ny och fräsch städutrustning har köpts in 

till tvättstugorna. 

 

Fönstertvätt 

Enligt stämmobeslut har vi nu bokat tvätt 

av alla fönster i trapphusen. Det är Gashi, 

som brukar städa hos oss, som även 

kommer att tvätta fönstren. 

 

Ny rutin för nyckelbrickor 

När du vill spärra borttappad bricka, 

beställa en ny, ändra telefonnummer eller 

liknande så skickar du ett mail till 

nyckel@brfallmogen.se så ser vi till att din 

beställning tas omhand. 

Kostnader, till exempel 300 kronor för ny 

bricka, kommer att läggas på 

nästkommande månadsavgift, så du 

behöver inte krångla med kontanter. Har 

du inte möjlighet att skicka mail får du 

gärna kontakta vårt husombud Rolf 

Karlsson för vidare hjälp. 

 

Allmogesalen 

Vi har fått en ny ansvarig för Allmogesalen 

och kan därför erbjuda den till medlemmar 

för bokning igen. 

Detta sker genom att maila till 

boka@brfallmogen.se eller undantagsvis 

genom att kontakta Dunia per telefon 072-

278 62 10. Vänligen respektera att Dunia 

arbetar vanliga tider och då kan ha svårt att 

besvara frågor. 

I övrigt är regler och pris detsamma som 

tidigare, det vill säga 500 kronor per gång. 

 

Trevlig 

sommar 

önskar 
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