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Blåviolbladet 

 

Söndagen den 4 oktober blir det städdag i föreningen! 

Vi hoppas att så många som möjligt kan ställa upp och hjälpa till med häck-klippning, 

rensning av rabatter, gräsklippning mm. Det finns uppgifter så det räcker till alla och du får 

en chans att träffa dina grannar! Vi samlas klockan 10 och när vi är klara grillar vi korv 

tillsammans. 

 

 

Som ni säkert har märkt har vi nu börjat med återvinning av matavfall.  

Alla lägenheter har fått en påshållare, en förpackning med 

påsar, en slaskskrapa och ett informationsblad ställt 

utanför sin lägenhet. Kärl för att slänga de fulla påsarna 

finns i båda soprummen. Där finns också fler påsar att 

hämta.  

 

Glas, plast, papper och metall slängs som tidigare på de 

olika återvinningscentraler som finns i kommunen, t.ex. 

vid Begoniaslingan eller Finnstabergsvägen. 

Trädgårdsavfall lämnas vid Skällsta Kretsloppscentral. 

Tänk på att soprummen ska hållas rena och snygga, de är arbetsplats för de som hämtar våra 

sopor, och förvaringsplats för våra trädgårdsredskap! 

 

Vi hoppas att alla hjälper till att sortera sitt avfall, eftersom det innebär att vi kan hålla nere 

taxan för sophämtning, som är en stor utgift för föreningen. Mer information finns på 

kommunens hemsida under rubriken ”Bo och bygga”. 

 

 

Parkering längs med Blåviolstigen 

Vår grannförening Grindstugan (radhusen) har påpekat att det ibland står bilar parkerade 

längs med Blåviolstigen, vilket gör det svårt för dem att komma ut från sina infarter. 

Styrelsen ber alla att respektera detta, och enbart parkera på vår egen parkering. 
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Behöver du en extra parkering? 

Vi vet att det finns några medlemmar som har två bilar, och att medlemmar parkerar på våra 

besöksparkeringar har varit ett problem sedan området byggdes. Styrelsen tittar på en 

lösning där några av besöksparkeringarna omvandlas till hyrparkeringar som medlemmar 

som har behov av en extra plats kan hyra. För att utreda detta behöver vi veta om det är 

något medlemmarna är intresserade av. Hör av dig till styrelsen (styrelsen@brfkolonin.se) 

om du har behov av en extra parkering så vi vet om vi ska titta vidare på detta! 

 

 

I slutet av oktober kommer BoKlok att börja åtgärda de gulnade badrumsgolven som finns 

en del lägenheter. Badrumsmattan i dessa lägenheter kommer att bytas ut. De lägenheter 

som detta gäller har fått information från BoKlok, men vi vill informera alla om att det under 

senhösten kan vara en del hantverkare i farten i området. 

 

 

Snöskottning 

Vi hoppas att det ännu dröjer länge innan snön kommer, men vill ändå påminna om att alla 

boende själva ansvarar för snöskottning runt det egna huset. I soprummen finns snöslädar 

att använda, och i varje cykelförråd ska det finnas en snöskyffel. På gångarna mellan husen 

får vi alla hjälpas åt att hålla skottat och sandat! 

 

 

Vi hoppas på en lång och skön höst! 

// Styrelsen 

mailto:styrelsen@brfkolonin.se

