Föreningsbrev april 2016
Här kommer viktig och aktuell information som är bra att känna till för dig som bor
i föreningen. Ta några minuter och läs igenom det så du inte missar något viktigt.

Bifogat detta föreningsbrev är kallelse till föreningens årsstämma. Välkommen
onsdagen den 27:e april kl 19.00 till Gustav III:s boulevard 42 tvärs över gatan!
Föreningen bjuder på kaffe och kanelbulle. Det behövs fortfarande fler intresserade
som vill gå med i styrelsen. Se information i entréerna om hur du kan ta kontakt
med valberedningen för att få veta mer om vad det innebär. Vi kommer dessutom
behöva några till nästa års valberedning. Kontakta någon i styrelsen om du är
intresserad. Se kontaktuppgifter på hemsidan brfviken1.se, eller säg till oss på
årsstämman.
Vårstädning söndag 17 april kl 15-17
Välkommen att vara med på lite städning på gården och fika med dina grannar!
Vi träffas vid grillplatsen från kl 15 och håller på till vi blir klara, ca kl 17. Se anslag
i entréerna.
Container helgen 16-17 oktober
Som vanligt på höst- och vårstädningsdagarna kommer det under helgen 16-17 april
att finnas en container för föreningens medlemmar. Passa på att slänga grovsoporna
där. Den ställs som tidigare på gångvägen vid vändplatsen bredvid 71:an. Undvik att
lägga elektronik eller miljöfarligt avfall där eftersom vi får betala straffavgift då.
Elektronik kan slängas i vissa av våra soprum. För info om var du kan slänga
miljöfarligt avfall, se kommunens hemsida.
Sopning av garage och garagetak 12 april
Ni som har bilar här, se information i entréer och utanför garage när dessa behöver
vara borta från garaget så att allt grus och löv kan tas bort.
Soprummen
Efter vår uppmaning i höstas om bättre ordning i soprummen, har det generellt sett
blivit märkbart bättre med färre sopor som lagts på fel ställe. Jättebra! Men då och
då lämnas fortfarande stora och små saker kvar i trappuppgångar och grovsopor i
soprum, som sedan behöver tas om hand av någon. Nu i början av april till och med
en liten kanin i en liten bur som de boende i trappuppgången efter en hel dag insåg
hade blivit övergiven där. Den har nu ett tillfälligt hem hos en medlem i föreningen.
Vill du ge kaninen ett permanent hem, hör av dig.
Under mars månad blev en säck med kläder kvarlämnad utanför 65:ans soprum.
Det hade varit bättre om den som ställde säcken där hade lagt den på rätt ställe från
början oavsett om det var tänkt att kläderna skulle skänkas bort eller slängas.
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Vill du bidra med idéer och förslag på hur föreningen kan spara el?
Vi skulle kunna göra mer för att få ned elförbrukning i föreningen. Det finns alldeles
säkert såväl små som större åtgärder som skulle kunna få ned förbrukning och kostnad av
föreningens el och värme. Vill du vara med att ta fram idéer och förslag, hör av dig till
någon i styrelsen eller maila till styrelsen@brfviken1.se. Det finns ett föredrag den 14:e
april kl 18 på Kungsholmen om hur bostadsrättsföreningar kan arbeta med detta. Hör av
dig om du vill delta där.
Den grå leksakslådan
Förra våren införskaffades en grå låda för förvaring av leksaker på gården, som står
bredvid sandlådan. Vi vill påminna barn och föräldrar att lägga tillbaka alla leksaker
där efter ni lekt färdigt på gården så ser det trevligt ut.
Föreningslokalen har genomgått en uppfräschning
Efter tio år behövde ytskiktet i lokalen förbättras och har nu målats om i vitt och grått.
Matta, kuddar och lite mer kommer också bytas ut. Det ser väldigt mycket fräschare ut!
På hemsidan kan du se när lokalen är ledig och hur du bokar den. Inom kort kommer
bilderna på lokalen uppdateras där.
Tvättstugorna har fått nya torkskåp
Under vintern har tre tvättmaskiner bytts ut mot nya som tvättar både bättre och mer
energisnålt. I början av året har även torkskåpen bytts ut mot bättre och energisnålare.
Dessa kräver till skillnad mot de förra att man rengör ett filter på liknande sätt som med
torktumlare. Instruktioner för hur man gör detta kommer sättas upp.
Rökare, visa hänsyn
På förekommen anledning vill vi påminna er som röker utomhus att tänka på att
tobaksrök upplevs obehagligt av många. Om man står på eller nedanför balkong så
kommer tobaksröken lätt in hos grannar som har fönster eller balkongdörr öppet i
närheten av där du står och röker. Om du går en bit in på gården eller ut på gatan så
slipper grannarna bli irriterade. Släng inte fimpar på marken. Det ser otrevligt ut och det
finns husdjur som dessvärre försöker mumsa i sig dem. Ta med dem in eller släng i de
papperskorgar som finns utplacerade på boulevarden.
Du som har parkering på garagetaket
Också på förekommen anledning ber vi er köra sakta uppför rampen. Eftersom vägen
svänger är sikten skymd och det har upplevts obehagligt av de som kommer gående när
bilar kommer körande med hög hastighet.
Ont om plats i vissa cykelrum
Om det är ont om plats i det cykelrum som du har tillgång till, se om det finns mer
utrymme i barnvagnsrummet och ställ gärna cykeln där om det finns plats. Se liten vit
skylt längst uppe på dörren så kan du se var det rummet finns i din uppgång.
Vi ser fram emot att ses på fika och vårstädning ute
på gården den 17:e och på stämman den 27:e!
Vänliga hälsningar från styrelsen
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