Återvinningsstation
Nu öppnar vi vår nya återvinningsstation för
källsortering på Engelbrektsvägen. Vi smygstartar med
att ha öppet enbart för våra boende på
Engelbrektsvägen. Du kan öppna med din tagg 6:00 21:00 alla dagar.
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Nya parkeringstillstånd
De boende som hyr parkeringsplats har fått ett nytt
parkeringstillstånd i brevlådan. Tänk på att det nya
tillståndet ska sitta väl synligt i framrutan nu när
januari månad är slut! Parkeringsbolaget kommer att
göra extra kontroller, då de gamla tillstånden inte
längre är giltiga.
Andrahandsuthyrning
Det är inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet i andrahand
utan tillstånd från styrelsen!
Hör av dig om du vet med dig att du är en av de som
hyr ut utan tillåtelse.
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e-post: info@brfallmogen.se

hemsida: www.brfallmogen.se

Ordföranden har ordet:
Äntligen har vi smygstartat källsortering i vårt sophus
på Engelbrektsvägen. Ytterligare förbättringar kommer
under året. Enklare för dig, bättre för miljön och
billigare för föreningen. Ett självklart val för oss i brf
Allmogen.
Infometric och boendes fakturor
För att du ska bli korrekt aviserad för varmvatten och
el varje månad, anlitar vi ett företag som heter
Infometric. Ett fel har nu inträffat, vilket påverkar vissa
boende. Vissa fakturor som senast skickades ut
gällande månadsavgiften innehöll inte alla uppgifter.
Vissa boende har inte blivit debiterade för
varmvatten, vissa har inte blivit debiterade för el och
vissa har inte blivit debiterade för något av det. De
som inte har blivit korrekt debiterade kommer vid
nästa utskick med fakturor att bli fakturerade för det
som missats den här gången. Det får som följd att
vissa kommer att bli debiterade för el och/eller
varmvatten för två månader åt gången nästa utskick,
för att komma ikapp.

Vill du engagera dig i föreningen?
Om några månader är det dags för vår årliga stämma,
och då kommer minst en styrelsemedlem att avgå.
Är du intresserad av att arbeta med oss i styrelsen, hör
av dig till Göran Hedström, som är valberedningens
sammankallande , tel. 08-58019113.
I år ser vi gärna att styrelsen förstärks med någon som
är duktig på teknik, även om alla naturligtvis är
välkomna att höra av sig med en intresseanmälan.
Nytt bredbandsavtal
Vi håller på att förhandla fram ett nytt bredbandsavtal
till föreningen, vilket kommer att bli väldigt förmånligt.
Vi planerar att fasa ut vår nuvarande leverantör, till
förmån för Telia. Ni som är på gång att binda upp er
med en ny operatör, avråds till detta.
Sopor och råttproblem
Vi har problem med råttor i föreningen. Det beror till
stor del på att det slarvas med soporna. Se till att knyta
ihop dina soppåsar ordentligt innan du kastar dem, så
inte råttorna kommer åt dina sopor.
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postadress:
Box 162
177 23 Järfälla

expedition:
Tornérvägen 11 B

