
 

Höststädning 
Hösten närmar sig och det är snart dags för höststädning! 
 
Lördagen den 8 oktober är det dags. Dagens huvuduppgift kommer 
vara att fylla på jord i alla våra häckar. Under sommaren har Ecotime 
varit här varannan vecka och rensat häckarna, men de behöver nu 
mera jord för att växa bra nästa år. 
 
Styrelsen kommer beställa jord och sedan hjälps vi åt att lägga den i 
häckarna. Vi hoppas att så många som möjligt kan ställa upp och 
hjälpa till! När det närmar sig kommer vi skicka ut en särskild kallelse, 
men lägg gärna datumet på minnet redan nu. 
  
 

Trädgårdsgrupp 
Vi söker fortfarande medlemmar till en trädgårdsgrupp, som kan ta 
ett övergripande ansvar för vår trädgård! Är du intresserad, ta kon-
takt med styrelsen. Det är inte meningen att trädgårdsgruppen ska 
göra allt trädgårdsarbete, utan att de ska avlasta styrelsen med idéer 
och beslut kring trädgården, och t.ex. organisera städdagar. 
 
 

Ändring i styrelsen 
Gösta Holmberg har på egen begäran avgått ur styrelsen under 
sommaren. Vi jobbar vidare med fyra ordinarie ledamöter fram till 
nästa årsstämma. Vi har fyra suppleanter som kan träda in vid behov.  

 

 

Ny nyckelansvarig 
Dan Norén är ny nyckelansvarig, då vår tidigare ansvariga, Ida-Lii, 

flyttar från föreningen. Om du behöver en extra nyckel kan du kon-

takta Dan som lägger en beställning till vår nyckelfirma. Eftersom vi 

inte längre har några huvudnycklar kan du självklart välja vilket lås du 

vill om du väljer att helt byta lås. 
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Adress 

Blåviolstigen 2E, 197 34 Bro 

 

E-post 

styrelsen@brfkolonin.se 

 

Telefon 

070-04 40 481 

 

Organisationsnummer 

769623-8406 

 

Hemsida:  

www.brfkolonin.se 

 

Felanmälan:  

Lämnas via hemsidan,  

styrelsen@brfkolonin.se, eller 

telefon 

 

 

STYRELSEN 2016 

Dan Norén, ordförande 

Ida Falk, kassör 

Robert Hall, sekreterare 

Arne Eklund, ledamot 

 

SUPPLEANTER 2016 

Rolf Andersson 

Evgeny Lachkov 

Magnus Cederholm 

Katarina Melander 
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FELANMÄLAN 
Felanmäl gärna på vår hemsida om något i din lägenhet går sönder, styrelsen vill gärna veta om något inte 

fungerar som det ska. Våra hus är fortfarande nya och vissa fel kan omfattas av garanti. Tänk dock på att du 

som medlem ansvarar för i princip allt underhåll i lägenheten. 

 

Tänk på att inte kontakta styrelsens ledamöter på deras privata telefoner eller mailadresser, använd alltid 

styrelsens telefonnummer, felanmälan på vår hemsida eller styrelsen@brfkolonin.se 

 

Du kan också kontakta styrelsen via SMS till föreningens telefon, eller ring och lämna ett meddelande så 

kontaktar vi dig. 

 

 

Gräsklippning 
Gräset klipper vi själva och gräsklipparen finns i 

UC, nyckel dit finns hos Rolf (16E), Arne (4C), Ro-

bert (8C), Dan (2C) och Pär (12A). Vi har även en 

del andra trädgårdsredskap i soprummen och 

maskiner, som röjsåg och häcksax, i UC. Observera 

att Gösta (2A) inte längre har nyckel till UC. 

 

 

Valberedning 
Vi behöver en valberedning som kan föreslå 

ledamöter till nästa års styrelse (som väljs på 

årsstämman). Arbetet i sig är inte särskilt 

betungande och är koncentrerat till början av 

2017. Meddela styrelsen om du är intresserad, 

eller prata med förra årets valberedning (Pär 12A 

och Johan 6D) om du har frågor om vad uppdraget 

innebär! Är du intresserad av att sitta i styrelsen  

nästa år, kan du kontakta styrelsen direkt då vi 

ännu inte har någon valberedning. 

 

 

Soprummen 
I ett av soprummen (det närmast nummer 18) har 

en automatisk lampa installerats. Ljuset tänds när 

man öppnar dörren och släcks efter några minu-

ter. Du behöver alltså inte släcka när du går 

därifrån! Samma lösning kommer att installeras i 

det andra soprummet. 

Parkering 
Har du två bilar, eller behöver en parkering till din 

företagsbil, så ska du hyra en extra parkering för 

200 kr/mån. Du får då en fast uppmärkt parker-

ingsplats. Kontakta styrelsen om du är 

intresserad! 

 

Tänk på att våra besöksparkeringar bara är till 

för tillfälliga besökare! 

 

 

UC 
På baksidan av UC (där bl.a. föreningens 

värmeanläggning och vattenberedare finns) har 

ett blixtljus installerats. Det innebär att om något 

händer i UC så går ett larm och ljuset på baksidan 

börjar blixtra. På så sätt upptäcker vi snabbare att 

något hänt och kan ta itu med det på en gång! Ser 

du att det blixtrar, kontakta styrelsen. 

 

 

Grillning 
Grillning är inte tillåten på balkonger och altaner 

(undantag elgrill) på grund av brandrisken. Flytta 

ut din grill på gräsmattan, eller använd förening-

ens grillar på innergården! 


