Bromma december 2018

Hej granne!
Nu är det snart jul även om det är

svårt att tänka sig nu när det är barmark och mest
regn och blåst i luften. Vi i styrelsen vill med några
rader berätta vad som händer just nu.
Nu när vintern kommit och det snart också kan
komma snö hoppas vi att alla har tagit in grillar och
egna utemöbler, annars kommer dessa att omhändertas vid årets slut.
När julen är över och granen dansats ut kan den läggas för återvinning på gräsmattan
utanför Stramaljvägen 32.
Som ni säkert märkt är alla porttelefoner klara och det nya systemet i gång. Hoppas
att alla lärt sig hur det funkar!
Det är mörkt mellan många hus och längs gångvägarna. Därför sätts nya lyktstolpar
upp i vår, totalt blir det drygt 70 stycken.
Det har planterats många nya träd, senast en rad med magnolia längs Dukvägen och
fler kommer till våren.
Till våren börjar vi också med tak- och fasadarbeten på flera hus. Denna gång är det
hus 16 och 20 (Stramaljvägen 1–7 och 2–10).
Under jul- och nyårshelgerna är många ute och reser. Vi vill uppmana om att tänka på
att kolla resväskor och kläder noga vid hemkomst så att inga vägglöss följt med. Bra tips
är att ha kläderna i väskan hela tiden, ha den stående en bit upp från golvet och så långt
från sängen som möjligt. Om det är minusgrader när du kommer hem kan du förvara
allt på balkongen över natten först och sedan packa upp i badrummet.
Det ska bli återställt och planteras blommor vid den nedrivna skorstenens sockel.
Arbetet påbörjas i april.
Det är inte tillåtet att parkera på gårdarna och bredvid husen där det inte är anlagda
parkeringsplatser. Dessa ytor måste vara fria för utryckningsfordon. Om det inte sker en
bättring kommer vi tyvärr bli tvungna att anlita ett parkeringsbolag vilket kostar pengar
både för föreningen och för felparkerarna.
Enligt beslut i styrelsen höjs avgiften från den 1 januari 2019 med två procent. Det
innebär 53 kr/månad för en lägenhet på 51 m2. Anledningen till höjningen är till största
delen installationen av porttelefoni, som beslöts av stämman den 28 maj i år.
Funderar du på att låna föreningslokalerna? Nu finns det filmer på vår hemsida som
visar hur de ser ut och vad det finns för utrustning.
Glöm inte att hålla koll på tända ljus och släcka dessa när du går hemifrån! Kom
ihåg att ha fungerande brandvarnare och brandfilt.

Vi önskar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år!
/Styrelsen

