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Källsortera i vårt nya sophus 
Nu är det fritt fram för alla i föreningen att 
källsortera på vår nya återvinningsstation i sophuset 
på Engelbrektsvägen. Du låser upp med din tagg. 
Vissa justeringar kommer eventuellt att göras när 
det gäller glaskärlen, allt för att möta föreningens 
behov. 
En stor bukett vårblommor till alla som sköter 
sopsorteringen till punkt och pricka! 
 
Lukt från avlopp efter stamrenoveringen 
Vissa boende upplever problem med dålig lukt från 
avloppen. Spola regelbundet i alla golvbrunnar och 
toaletter så att inte vattenlåsen torkar ut! 

Filter 
På vår expedition kan du köpa nya filter till 
vädringsfönster och ventiler. Filtren kostar 10 kronor 
styck. Vi har gjort i ordning olika filterpaket utifrån 
storlek på lägenheter. Till en 3:a blir det till exempel 
två filter till vädringsfönster och fyra filter till 
ventiler, alla sex för totalt 60 kronor. 
 
Bokning av Allmogesalen 
Om du är intresserad av att boka Allmogesalen gör 
du det via e-post till boka@brfallmogen.se . 
Bokningsförfrågningar besvaras inom en vecka. 
Lokalen kostar 500 kronor per dygn att hyra. 
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Med vänliga hälsningar 
Styrelsen 



postadress:     expedition: 

Box 162     Tornérvägen 11 B 

177 23 Järfälla 

Vårt svar angående Engelbrektsområdet 
Kommunen har ett förslag om hur de vill göra om vad 
de kallar för Engelbrektsområdet. Vårt svar på det, 
liksom alla andra inlagor är offentlig handling för den 
som vill ta del av dessa. 
 
Vår hemsida … 
… flyttar till en ny server. Den fungerar snart igen! 

Föreningsstämma måndag den 23 april, kl 18:30 
Nu på måndag är det dags för årets viktigaste 
händelse i föreningen. 
Du som är medlem har möjlighet att delta i de beslut 
som fattas gällande din förening. 
På årets stämma kommer vi att 
lotta ut några exemplar av boken 
”Den som inte tar bort luddet 
ska dö!” bland alla närvarande, 
röstberättigade medlemmar! 
Även i år kommer stämman att 
äga rum i SMU-gården som 
tillhör Jakobsbergskyrkan. 
Adressen är Kvarnplan 20, 1 trappa ner. Smörgås och 
kaffe kommer att serveras från klockan 18:00. 
Kan du inte närvara på stämman kan du föredragsvis 
använda möjligheten att delta via fullmakt. Du har fått 
en fullmakt för påskrift tillsammans med de årsmötes-
handlingar som har delats ut. Prata med någon 
granne du har kontakt med och fråga om hen kan vara 
ditt ombud på stämman. 
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Ordföranden har ordet: 
allabrf.se som betygssätter Sveriges alla bostadsrätts-
föreningar har gett oss betyget A+ vilket är det näst 
högsta betyget man kan få och det är ett av de bästa i 
Järfälla kommun. 
Vår avgift är nästan 10 % lägre än snittet samtidigt 
som vår gemensamma (föreningens) skuldbörda är 
dryga 30 % lägre. Det ger oss ekonomiska möjligheter 
att underhålla/förbättra våra fastigheter. 
Det är bara en av anledningarna till att vi trivs så bra i 
vår förening. 


