Nyhetsbrev mars
I detta nyhetsbrev har styrelsen som vanligt samlat aktuell information till alla boende.
If you would like this information in English, please contact us at brftravkusken@gmail.com.

Vårstädning 11 april
Vårens gemensamma städdag kommer att äga rum den 11 april. Vi samlas på gården
utanför växthuset kl. 10.00 och beräknas vara klara runt kl. 12.00. Med tanke på den
rådande pandemin respekterar vi självklart alla som inte vill eller kan delta av olika
anledningar och vi vill även påminna om att hålla avstånd och framförallt att stanna
hemma om du känner dig sjuk. Som vanligt kommer en container stå uppställd där ni kan
passa på att göra er av med skräp och skrot. Styrelsen bjuder alla deltagande små och stora
städhjältar på dryck och tilltugg.
Årsstämma 25 maj
Ordinarie årsstämma kommer att hållas den 25 maj. Boka gärna in datumet i din kalender
redan nu! En formell kallelse, dagordning och bilagor skickas ut i god tid före stämman.
Motioner – lämna in senast 11 april!
Om du vill lämna en motion till stämman ska denna vara styrelsen tillhanda senast 11 april
2021. Motionen ska vara utformad så att stämman kan svara ja/nej och innehålla namn,
lägenhetsnummer, en tydlig beskrivning av ärendet, förslag på åtgärd samt ev. bilagor.
Motionen ska vara datummärkt och signerad, och lämnas i styrelsens postfack i port 21.
Vill du påverka och engagera dig i föreningen?
Årets föreningsstämma närmar sig och därmed också valet av ny styrelse. Att sitta i
styrelsen ger dig inte bara en värdefull erfarenhet utan också möjligheten att påverka och
förbättra ditt och dina grannars boende. Styrelsen välkomnar alla medlemmar, oavsett
tidigare erfarenheter eller kompetenser att lämna in en intresseanmälan – det viktigaste är
ditt engagemang!
Valberedningens uppgift är att inför föreningsstämman föreslå vilka som ska väljas till
styrelseledamöter och suppleanter. Om du är intresserad av att sitta i styrelsen eller om du
vill veta mer ska du kontakta Ulrika Haglund och Lisa Selin som sitter i valberedningen. Du
kommer i kontakt med oss genom at mejla till u_haglund@outlook.com.
Fågelfrö och sopor lockar till sig skadedjur
Styrelsen uppmanar alla att inte ha t.ex. fågelfrö, sopor eller mat på era balkonger eller
uteplatser då dessa lockar till sig skadedjur, framför allt råttor.
Skrapskydd installerade i garage
På flera platser i vårt garage är det trångt och vi har medlemmar som skrapat lacken av
misstag. Skrapskydd har nu installerats för att minska risken för lackskador.
Städning av garaget
Garaget kommer att städas efter att gatorna i området har städats/sopas. Detta för att
minska mängden smuts bilarna tar med in i garaget.
Skär isär dina kartonger i miljörummet
En sax är fastsatt på pelaren rakt in i miljörummet så att du enkelt kan skära isär dina
skrymmande pappersförpackningar, vika ihop och sticka ned dem i sorteringskärlen.

Du bidrar så till att kärlen inte blir överfulla lika snabbt som vanligt. Det företag som
ansvarar för tömning av kärlen (tidigare Suez) har bytt namn till Prezero.
Nyheter från Agnes Cecilia Sopsug Samfällighetsförening
Under 2020 har det varit två stora stopp i sopsugen som har påverkat hela området
negativt. Det ena stoppet berodde på att kompressorhaveri och där kompressorn behövdes
bytas ut, vilket skett i januari. Det andra stoppet i december var på grund av att någon har
slängt ner delar av en barnvagn i sopsugen. Det är inte tillåtet att slänga grovsopor i
sopsugen utan icke sorterbart avfall lämnas på återvinningscentralen, närmast är vid
Bromma flygplats. Om vi alla sorterar och slänger rätt kommer stoppen att minska. Det är
också viktigt ur ett ekonomiskt perspektiv eftersom kostnaderna, 3 000-20 000:-, för
åtgärdandet av stoppet faktureras den fastighetsägare där stoppet har uppstått.
Under 2021 kommer avfallskostnaden höjas med 16% för det avfall samfälligheten
hanterar. Matavfall omfattas dock inte av något skattepåslag och därmed inte heller någon
avgiftshöjning, vilket gör att det är extra viktigt att sortera rätt och minska såväl
avfallsvikt och kostnader för oss alla. Tänk på att endast matavfallspåsar får slängas i
matavfallsnedkasten och dessa hämtas i vårt garage. Läcker påsen? Töm oftare, låt avfallet
rinna av i vasken eller använd två pappåsar i varandra. Plastpåsar är förbjudet! Om t.ex.
plastpåsar eller andra otillåtna saker slängs i matavfallet kan det inte användas till biogas

och biogödsel som det är tänkt, utan går istället direkt till förbränning.
Grilla med hänsyn
Nu är grillsäsongen snart här igen! Vi vill därför påminna alla om att det i föreningen gäller
förbud mot grillning med kolgrill på balkonger, uteplatser och innergård. Grillning är
endast tillåtet med elgrill eller gasolgrill fram till kl. 20.30. Grillen ska noga underhållas och
rengöras regelbundet för att minska os samt för ökad brandsäkerhet. Ev. gasoltub ska
förvaras brandsäkert vilket t.ex. innebär att det inte är tillåtet att förvara gasoltuber i
direkt sol. För en inglasad balkong gäller samma förvaringsregler som inomhus (dvs.
gasolbehållare med volymen högst 5 liter). På en öppen balkong får behållarstorleken P6
(12 liter) förvaras.
Kontakt
Du är alltid välkommen att höra av dig till styrelsen med frågor eller funderingar.
•
•
•
•
•

Allmänna frågor: brftravkusken@gmail.com eller postfacket i port 21.
Felanmälan inom lägenheten: Bonava, kundservice@bonava.se eller 020-28 28 28.
Akuta ärenden: Kontaktuppgifter finns på våra porttavlor. Obs! Du kan själv bli
debiterad för jourärenden i din lägenhet. Kontakta styrelsen om du är osäker.
Webbplats: www.brftravkusken.se, lösenord för medlemmar ”Alpvagenmedlem21”.
Facebookgrupp: Brf Travkusken. Här informerar styrelsen snabbt om något händer.
Behöver du hjälp eller har en fråga? Skriv i gruppen och samverka lätt med grannar.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen i Brf Travkusken

