
Fläktbyte
Under början av 2009 tog styrelsen beslut att byta ut takfläktarna i alla lägenheter. 
Med de nya fläktarna blir det betydligt mindre buller samt minskad energiförbruk-
ning. Alla föreningens fläktar byttes ut under sommaren. Installationen gick bra 
och alla fläktar kom igång utan några problem. De nya fläktarna går ner i styrka 
under vissa tider på dygnet och drar mindre ström. Styrelsen hoppas i och med 
detta byte att föreningens energikostnader ska minska och att luften i lägenheterna 
ska förbättras. 

Sopor
Det har under senaste månaden varit överfullt i sophuset på Björkbacksvägen 44-50. 
Styrelsen planerar förbättring av sophuset så att det blir både mer utrymme 
och lättare att tömma. Tills dess har vi bett om en extra tömning och hoppas de 
boende inte besväras av överfulla sopsäckar framöver. Om boende i området drab-
bas av fulla sophus så har ni möjligheten att använda er av alla andra sopskåp som 
tillhör föreningen. Ställ inga soppåsar på marken då det kan locka råttor och annan 
ohyra till området.
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Hemsida
Under våren och sommaren har styrelsen arbetat med 
att utforma Brf  Förmannens grafisk profil. I och med 
introduktionen av den nya grafiska profilen får vi en 
helt omgjord hemsida. Vi hoppas att den nya hemsidan 
ska bli tydligare för alla medlemmar som söker infor-
mation och nyheter om föreningen.

Motioner till stämma
Styrelsen vill påminna alla i föreningen om tiden för  motioner till 2010 års stämma. 
Medlem som vill ha ett ärende behandlat på stämman måste lämna motionen till 
styrelsen senast 31 Januari. Alla motioner kan antingen lämnas direkt till styrelse-
medlemmar eller mejlas till info@formannen.se.

Storstockholms brandförsvar - vi skapar trygghet!
Läs mer på vår hemsida: www.storstockholm.brand.se

Rädda
Det första och viktigaste steget är att du räddar dig själv och andra människor 
som är i fara. Det gäller oavsett vilken olyckstyp det handlar om. När det brin-
ner är det viktigt att komma ihåg att den säkraste utrymningen sker krypandes 
på golvet, då den giftiga brandröken stiger uppåt. Vidare ska du stänga dörrar 
efter dig. Det fördröjer såväl brandens som den farliga rökens spridning.

Varna
Steg nummer två är att du varnar andra i närheten, så att även de också kan 
sätta sig i säkerhet.

Larma
När alla är i säkerhet ska du larma räddningstjänsten genom att ringa SOS på tele-
fonnumret 112. Där ska du så snabbt som möjligt ge information om vad som hänt.

Släck
Om det rör sig om en brand, och när allt ovan är gjort kan du själv försöka 
släcka elden. Dock är det mycket viktigt att du gör det på ett säkert sätt och ser 
till att inte riskerar din egen hälsa.

Om du inte kan släcka, stäng in elden! Det fördröjer brandförloppet.

Om det börjar brinna
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Ökning av Inbrott
Under en vecka i november gjordes 9 anmälningar om lägenhetsinbrott som samt-
liga skedde under dagtid i Blackeberg och Traneberg. Tjuvarna väljer lägenheter för 
att det är mindre riskabelt och lättare att ta sig in. Det krävs mer förkundskaper för 
att utföra inbrott i villor, därför har lägenhetsinbrott blivit allt vanligare. Förutom 
smycken, kameror och mobiltelefoner har tjuvarna fått med sig större föremål som 
platt-tv-apparater. Brommapolisen har satt in spaning i de drabbade områderna, 
men ännu har ingen gripts.
Källa: Mitt i Bromma.

Inre fond
I och med stadgeändringarna för ett par år sedan så försvann kravet att föreningen 
skall hålla en inre fond. Administrationen av inre fonden kostar pengar så styrelsen 
jobbar för att avsluta den. Pengarna som står i fonden är föreningens men är 
öronmärkta för arbete i respektive lägenhet. Det gör att styrelsen inte får hantera 
dessa pengar generellt utan varje medlem måste själv tömma kontot. Vi har bett 
medlemmarna i ett par omgångar att tala om vart pengarna skall flyttas. De som 
fortfarande har pengar kvar kommer att få eller har redan fått ett utbetalningskort. 
Förhoppningsvis är det snart så lite pengar kvar att vi kan få den inre fonden ur 
världen.

Sänkta hyror vid 
“nej tack till reklam”
Bättre miljö, nöjda hyresgäster och i bästa 
fall sänkta hyror. Det är målet när allt fler 
bostadsbolag satsar på få ned konsum-
tionen av direktreklam. 

I våras skickade Lunds kommuns 
fastighetsbolag ut ”Nej tack till reklam”-
klistermärken till hyresgästerna. Tidigare 
hade runt 30 procent ”Nej tack till 
reklam”-klistermärken”, nu är det över  
60 procent. Bostadsbolaget sparar idag 
hundratusentals kronor på minskad  
papper i soprummen. Nu planerar allt flera 
bostadsföretag att följa efter. 

Om man vill slippa adresserad reklam kan 
man anmäla sig hos NIX-adresserat som 
liksoms NIX-Telefon har ett register där 
alla anmälda slipper telefonförsäljare och 
direktreklam.
Källa: TV4

Nästa nummer av Förmansblandet kommer i februari 2010.

Stäng in branden!
Brinner det i din lägenhet – ta dig ut och stäng dörren 
efter dig. Då sprider sig inte branden och den gif-
tiga röken ut i trapphuset lika fort. Larma 112.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus!
Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt – stanna i din lägenhet 
och håll dörrar och fönster stängda! Röken är livsfarlig och dödar snabbt. 
Larma 112. Räddningstjänsten hjälper dig ut. Din lägenhet kan stå emot 
brand och rök i 30 till 60 minuter.

Kom ihåg att kontrollera din brandvarnare!

Stäng dörren — 
   röken dödar!
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