
Allmogenytt 
maj 

2018 
informationsblad från HSB Brf Allmogen 

hemsida: www.brfallmogen.se e-post: info@brfallmogen.se 

Sommartider hej hej! 
Sommarvärmen har kommit och det lockar lite extra 
att sitta utomhus och äta och mysa med familj och 
vänner. Utnyttja föreningens gröna ytor och gårdar! 
Om du vill grilla måste du se till 
att din grillrök inte stör grannarna! 
Elgrill är naturligtvis att föredra, 
men kontrollera annars att det 
inte råder grillförbud på grund av 
att brandrisken i markerna är stor. 
Ett litet misstag kan få ödesdigra konsekvenser. 
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Ta hand om dig i sommar! 
Med vänliga hälsningar 
Styrelsen 

 

Vi har fått en tandläkare 
I föreningens hyreslokal på Allmogeplatsen 20, 
(mittemot Swedbank) har en ny tandläkarklinik 
öppnats; Glorident. 
Vi i föreningen får som öppningserbjudande 
halva priset på en tandläkarundersökning samt 
halva priset på tandhygienistbehandling. 
Erbjudandet gäller t.o.m. den sista augusti. När du 
bokar uppger du att du bor i brf Allmogen samt att 
du har din folkbokföringsadress här i föreningen. 
Även om vi i styrelsen inte kan rekommendera 
vilken tandläkare man ska välja så ser vi att det är 
en bra rabatt och en bra placerad tandläkare. 



postadress:     expedition: 

Box 162     Tornérvägen 11 B 

177 23 Järfälla 

En miljard fimpar! 
… ungefär så många fimpar kastas varje år på svenska 
gator. Ibland känns det som om en betydande del av 
dem ligger på vår mark. 
En enda fimp på marken förorenar två liter vatten. 
Med andra ord handlar det här inte bara om att det 
ser skräpigt ut med fimpar och snus som kastas 
överallt, det handlar också om att vi måste ta hand 
om vår natur. 
Ta också gärna hänsyn till dina grannar, som kanske 
inte tål din tobaksrök. Det kanske också finns barn i 
närheten när du röker, försök då att föregå med gott 
exempel och visa att du vet hur man uppför sig. :-) 

Lite om vår årsstämma den 23 april 
Vi upplevde att stämningen var gemytlig och att 
tekniken någorlunda var med oss. Vi lottade ut några 
exemplar av boken ”Den som inte tar bort luddet ska 
dö” av David Batra, bland de närvarande mötes-
deltagarna. 
Det tog dessvärre lite väl lång tid för protokollet att 
hitta tillbaka till oss och därför kom det inte upp i 
portarna i tid. Detta ber vi verkligen om ursäkt för. Nu 
är det justerat och finns sedan ett par veckor tillbaka 
uppsatt i portarna. 
Efter vårt konstituerande möte ser styrelsen för 
innevarande verksamhetsår ut såhär: 
 
Fredrik Blom, ordförande & ekonomiansvarig 
Edward Ersoy, vice ordförande & bygg-/fastighetsansv.  
Åsa Florholm, sekreterare & informationsansvarig 
Cathrin Scherman Würtz, informations- & miljöansv. 
Anita Josbrink, medlems- & miljöansvarig 
Christer Olsén, teknikansvarig 
Ann-Christine Sundberg, HSB-ledamot 
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Ordföranden har ordet: 
Nu när sommaren kommer är det extra viktigt att vi 
ser till varandra och varandras saker. Många åker på 
semester och risken för inbrott och stöld ökar tyvärr. 
Ett trevligt sätt att minska risken är att hälsa på alla 
och ha uppsikt i våra byggnader. Ska du resa bort så 
kanske du kan berätta det för din granne. Det finns 
inget så effektivt mot brott som samverkan och 
omsorg. Trevlig sommar! 


