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Ny fjärrvärmeledning 
Vår gamla fjärrvärmeledning från Tornérvägen till 
Engelbrektsvägen läckte energi för cirka 200 000 
kronor per år. Den ersätts nu av en 
fjärrvärmeledning från Folkungavägen till våra hus 
på Engelbrektsvägen, helt på bekostnad av 
Riksbyggen. Vi har dock inga nyheter kring huruvida 
de avser att bygga på Tornérparkeringen eller inte. 
Konjunkturen talar väl för att de avvaktar. 

Återvinning efter julhelgen 
Med tanke på den extra mängden sopor som 
kommer att bli under julhelgen är det nu extra 
viktigt att sopsortera och vara extra noga med att 
platta ihop kartonger och liknande. Du kan 
återvinna kartonger samt förpackningar av metall, 
plast och glas i vårt miljöhus på Engelbrektsvägen 
samt på kommunens återvinningsstation på den 
stora parkeringen vid Viksjöleden. Har det blivit fullt 
är det inte tillåtet att lämna sopor utanför 
återvinningskärlen. 
Julgranar som gjort sitt (utan pynt och julgransfot) 
får du lämna på Görvälns återvinningscentral. 
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God jul och gott nytt år! 
Styrelsen 



postadress:     expedition: 

Box 162     Tornérvägen 11 B 

177 23 Järfälla 

Erbjudanden för dig som HSB-medlem 
Vi påminner om att du som medlem i HSB kan nyttja 
en rad olika erbjudanden och rabatter, främst sådana 
som ger dig bättre priser vid renovering och inredning 
men också saker som förenklar din vardag. Se aktuella 
erbjudanden här: 
www.hsb.se/norrastorstockholm/medlem 
 
Kika på hemsidan ibland! 
Glöm inte att titta på föreningens hemsida ibland. Där 
finns en del nyheter och annat matnyttigt som inte 
finns i Allmogenytt. Just nu har vi – som första 
bostadsrättsförening i världen – vår egen Spotifylista 
med julmusik. 
www.brfallmogen.se 

Så skriver du en motion 
Det börjar bli dags att skriva motioner till vårens 
stämma. 
Skriv en rubrik som kortfattat beskriver ärendet. 
Obserera att om du vill ta upp flera ämnen ska du 
skriva en motion för varje ämne. 
Beskriv nuläget, problemet eller behovet. 
Avsluta motionen med att föreslå det beslut som du 
tycker att årsstämman ska ta och argumentera för ett 
sådant beslut. 
Skriv under med ditt namn. 
Skicka eller lämna personligen din motion till oss i 
styrelsen. 
 
Skandias byggnation på andra sidan Folkungavägen 
Det bullrar för mycket, även då det enligt kommunens 
egen bullerförordning ska vara tyst. Styrelsen har 
påtalat detta för kommunen, men det är bra om fler 
som störs påtalar detta till Bygg- och miljönämnden. 
E-postadress och blankett finns på deras hemsida, 
men du kan också ringa kommunens servicecenter på 
08-580 285 00. 
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Ordföranden har ordet: 
Styrelsen önskar alla medlemmar en god jul och ett 
gott nytt år. En tid för familj, vänner, fest, vila och 
eftertanke. Strax är 2019 här och då kommer vi bland 
annat att få nya hissar och förhoppningsvis nedgrävda 
sopkärl. 


