Laddstolpar - intressekoll
Styrelsen undrar hur stort intresse föreningen har
av laddstolpar till (el-)bilar. Kontakta oss via e-post
info@brfallmogen.se eller vanligt brev. Uppge då
om du i dagsläget hyr parkering på vår mark och om
du i dagsläget har en elbil eller bara har funderingar
på att köpa en.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Allmogenytt

september

2018

informationsblad från HSB Brf Allmogen

Husombud
Lennart Hankvist som länge varit vårt husombud på
Tornérvägen, har nu slutat på sitt uppdrag.
Framöver kommer vårt husombud från
Allmogevägen, Kari Hakkarainen, att ta hand om
småfix i hela föreningen. Vi tackar Lennart för allt
arbete han har lagt ner i föreningen!
Nya linjer ska målas på våra parkeringar
Nästa vecka ska våra parkeringar få nya linjer
(förutsatt att det inte regnar). Ingen bil får stå
parkerad där då!
10 september: parkeringen på Allmogevägen
11 september: parkeringen på Tornérvägen
12 september: parkeringen på Engelbrektsvägen
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e-post: info@brfallmogen.se

hemsida: www.brfallmogen.se

Ordföranden har ordet:
På förkommen anledning. Säkerställ att du har
fungerande brandvarnare i din lägenhet.
Brandvarnare räddar liv och kortar tiden tills
brandkåren är på plats och det minskar risk för
spridning.
Brand på Allmogevägen
En medlem i föreningen har haft en mindre brand. Då
han i sitt yrke bekämpar brottslighet, finns misstanke
om mordbrand och en polisanmälan är upprättad.
Det är hemskt för honom och för alla oss grannar som
blir skrämda, så vi måste alla hjälpas åt med vår
säkerhet. Hindra obehöriga från att komma in i våra
hus samt rapportera misstänkt beteende eller oklara
bilar som är på vår mark. Ta registreringsnumret och
lämna till polis eller på mail till styrelsen.
Blöta sopor luktar
Det händer då och då att vi får in klagomål på att det
luktar från soprummen. Det beror på att medlemmar
kastar blöta sopor. Gammal mjölk ska till exempel
hällas ut i avloppet och inte kastas i soppåsen.

Val nu på söndag, 9 september
Boende i brf Allmogen röstar i Aspnässkolan. Se ditt röstkort för mer information.

Det här med sopsorteringen … igen
Vi undrar om det finns någon i föreningen som vill
arbeta gratis? Någon måste nämligen plocka upp alla
sopor som felaktigt kastas i vårt miljöhus. För varje sak
som läggs fel (till exempel en stekpanna bland
metallförpackningarna) måste vi betala 250 kronor i
böter. Dessa pengar vill vi hellre lägga på att förbättra
för alla medlemmar i föreningen.
Tumregeln är: Allt som inte är förpackningar ska
sorteras som hushållssopor!
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postadress:
Box 162
177 23 Järfälla

expedition:
Tornérvägen 11 B

