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Stämma tisdag den 23 april 
Vi påminner om Brf Allmogens årsstämma på 
tisdag. Vi träffas på SMU-gården 
(Jakobsbergskyrkan), på andra sidan järnvägen. 
Smörgås och kaffe serveras från 18:30. Mötet börjar 
19:00. 
Om du inte kan närvara fysiskt kan du delta via 
fullmakt. 

Våra nya sopkärl 
De nyinstallerade kärlen för matavfall och 
hushållssopor är nu i bruk. Du låser upp med din 
tagg och öppnar sedan luckan manuellt och lägger i 
ditt avfall. 
Snart får du en utförlig sorteringsguide i brevlådan. 
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En äggstra glad påsk önskar 
Styrelsen 



postadress:     expedition: 

Box 162     Tornérvägen 11 B 

177 23 Järfälla 

Nytt avtal om trädgårdsskötsel 
Vi har tecknat ett nytt avtal med C.R. Malms 
Trädgårdsanläggningar AB, som de närmaste åren ska 
få ta hand om gräsklippning och ansning av buskar 
och liknande i vår förening. 
 
Ledning försenad 
Arbetet med vår nya fjärrvärmeledning har tagit 
längre tid än beräknat. Vi har nu fått uppgift om att 
det ska vara färdigt veckan efter påsk. Naturligtvis ska 
vår nuvarande värmeledning vara i bruk tills den nya 
blir klar, så vi inte behöver frysa. I slutet av denna 
arbetsperiod kommer vår fastighet på 
Engelbrektsvägen att vara utan varmvatten en dag. 
Anslag kommer när vi vet vilken dag det blir. 

Hissrenoveringen 
Vi närmar oss hissbyte och kommer med information 
om när och var vi börjar samt preliminära tider för alla 
trapphus. Informationen kommer att uppdateras 
kontinuerligt. 
  
Grilla på balkongen? 
Det kanske börjar suga i grilltarmen. Det är endast 
grillning med elgrill som är tillåten på balkongen. 
 
Laddstolpar för elbilar 
Efter att ha hört oss för om intresset i föreningen, 
kommer vi nu att låta installera några laddstolpar för 
el- och hybridbilar. Vi planerar att placera en stolpe på 
varje av våra gator. Varje stolpe har uttag för att ladda 
två bilar. 
Är du intresserad av att hyra en av dessa 
parkeringsplatser? Har du en plats i föreningen idag 
kan du ansöka om att byta plats. Har du ingen plats i 
nuläget måste du först och främst ställa dig i kö till 
parkeringsplats. Elkostnaden kommer initialt att bli 
150 kronor per månad, plus vanlig parkeringshyra. 
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Ordföranden har ordet: 
Vårsolen blir sommar på min balkong och jag håller 
tacksamt på att iordningställa den för säsongen. 
Likaså kommer våra trädgårdar att bli somriga så 
passa på att använda dessa och njut, t. ex. picknick, 
grilla, sola, lek eller bara vara. Jag tror att solen lyser 
lite extra på Brf Allmogen, det borde den göra. 


