
Bokning av tvättid 
Det har kommit en del klagomål till styrelsen från 
boende och medlemmar att det sker bokning av 
tvättid med papperslappar. Bokning av tvättid får 
endast ske med de lås som varje lägenhet har.  
Om ni saknar lås eller nyckel till låset kontakta 
HSB snarast för ett nytt lås eller nyckel.  
En bokning med papperslapp gäller inte!

Tvättvagnar
Under våren kommer slitna och trasiga tvät-
tvagnar att bytas ut. Styrelsen ska beställa nya då 
många vagnar idag är mycket slitna och trasiga.  
Tips om andra förbättringar i föreningens 
tvättstuga kan lämna till styrelsen.
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Inbrott
Under vintern har det skett inbrott hos en 
medlem under dagtid. Tjuvarna lyckades bryta sig 
in och utföra en snabb räd. Styrelsen vill uppmana 
alla medlemmar att vara observanta och hålla 
utskick för inbrottstjuvar. Ring och tipsa Polisen!

Radon
Ett fåtal lägenheter i föreningen har radonvärden över gränsvärdet. Det rör sig om 
markradon dvs det sipprar upp ur berggrunden. Vi har försökt lösa detta genom 
att sätta in fläktar i källaren på de drabbade husen. Hittills dessa åtgärder inte varit 
tillräckliga så arbetet fortsätter.

Läs om Radon på Boverkets webbplats www.radonguiden.se, där man har samlat  
material om Radon.

OVK
Obligatorisk Ventilations Kontroll utfördes för nu mer än ett år sedan och flera 
fastigheter blev inte godkända. Det krävdes åtgärder både i vissa lägenheter där 
lägenhetsinnehavarna satt in ej tillåtna fläktinstallationer i köken samt i fläktarna på 
taken. Alla åtgärder är nu genomförda och en förnyad kontroll kommer att utföras 
om den inte redan är gjord när detta blad kommit i tryck.

Tvärbanans första hållplats – Johannesfred.



Ny hemsida
Föreningens nya hemsida är klar och kommer att bytas ut snarast 
under mars månad. Hemsidan har en helt ny layout och meny 
som som kommer att förenkla all information om föreningen 
och området. Fram över kommer även fler nyheter och uppda-
teringar kunna utföras av alla styrelsemedlemmar.

Saknar ni Mitt i Bromma  
eller Direktreklam?
Medlemmar har under en längre tid framfört till styrelsemedlemmar 
att de inte får någon direktreklam eller tidningen Mitt i Bromma. 
Styrelsen har vid et  flertal tillfällen kontaktat Svensk Direktreklam 
och S-Post om detta men någon tidning eller reklam har ändå inte 
delats ut till ett antal boende som fortsatt höra av sig till Styrelsen. 
För er som saknar Mitt i Bromma kan ni läsa tidningen gratis på deras 
hemsida. Kontakta Svensk Direktreklam och Mitt i Bromma för en 
förbättring. 

Storstädning
Under våren blir det en storstädning i alla fastigheter. Styrelsen 
kommer tillsammans med städföretaget som idag hanterar all 
städning utföra en genomgång innan alla fönster, källgångar, 
trappuppgångar och tvättstugor rengörs. Innan sommaren 
är det planerat att alla fastigheter ska ha städats.  
Förutom detta kommer från och med januari 
2010 alla tvättstugor städas en extra gång varje 
månad då många medlemmar har önskat detta. 
Medlemmar kan komma med synpunkter på 
städning samt storstädning av föreningens alla 
fastigheter till styrelsen.

Är du intresserad av att påverka  
hur föreningen sköts? 

Vill du vara med i styrelsen?

Hör i så fall av dig till valberedningen på  
valberedningen på www.formannen.se,  

alternativt direkt till Per, saxofon@musiker.nu,  
eller Ann, ann.lundberg@statskontoret.se.

Nya styrelsemedlemmar behövs inför  
kommande mandatperiod!


