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Höstens arbetsdag, lördag 26 september
Vi träffas vid nedgång till källaren kl 10:00 för att utföra gemensamma
arbetsuppgifter. Medlemmar inbjuds till att bidra med att t ex grilla korv, koka kaffe,
baka fikabröd. Meddela innan vad ni vill göra via mejl eller lapp i brevlådan.

Avfallshantering
Det är absolut förbjudet att ställa soppåsar utanför soptunnorna om de är fulla.
Renhållningen tar inte det som ligger utanför kärl.
Kom ihåg att vi också har kärl vid Töjnavägen och vid den södra vändplanen (vid
garagen), som kan användas när kärlen i sophuset börjar bli fulla. Om samtliga
tunnor är fulla, kontakta vicevärd.
Trivselregler:
 Försök att använda normala soppåsar som ni pressar ihop och komprimerar.
 Lägg inte skrymmande avfall som t ex förpackningsmaterial i sopkärlen.
 Om kärlet fullt, fördela avfallet till ett annat kärl.
 Lägg inget avfall utanför kärlen. Ej heller möbler, byggmaterial eller el avfall.
Om ni har skrymmande avfall, ta detta till en återvinningsstation.
Har ni inte bil, be någon snäll granne, vän eller släkting att hjälpa er.

Nya medlemmar
Vi välkomnar vår nya medlem Linda Melin och Ramin Malekzadeh som flyttade in i
Bagarbyvägen 13K den 18/9. Samtidigt så passar vi på önska Maj-Britt Åslund lycka
till med sitt nya boende.

El i förrådet
Det är fel på elförsörjningen till förrådet, en ny kabel måste dras från el central vid
garage. El har också avsiktligt varit avstängd i samband med stam projektet. Vi
hoppas att det ska vara åtgärdat senare under hösten. Styrelsen undersöker också
möjligheten att ersätta befintliga armaturer med modern LED belysning.
Medtag ficklampa tills vidare.

Trädgårdsverktyg och utrustning
Föreningens gemensamma trädgårdsverktyg måste ställas tillbaka i garaget efter
användande, för fler vill ha möjlighet att använda dem. Viss utrustning som
skottkärror behöver också ses över och repareras. En del verktyg och utrustning
kommer att kompletteras och köpas in.
www.tarnan2.se | tarnan2@hotmail.com

Information från Brf Tärnan 2

Sid 2 av 2

Några tips för att undvika fukt och vattenskador
Kontrollera regelbundet:
 Golvbrunnar och vattenlås, rensa vid behov.
 Våtutrymmena för att upptäcka eventuella otäta fogar, skarvar,
rörgenomföringar och skruvhål.
 Kopplingar på kall- och varmvattenledningar, att de är hela och täta.
 Installationer och kopplingar på disk- och tvättmaskiner att de är hela och täta
(byt gamla vattenslangar till disk- och tvättmaskiner).
Lägg in en särskild skyddsmatta eller hel plastmatta med uppvikta kanter under
diskmaskin och kyl/frys. Den gör att ett smygande läckage kan upptäckas tidigare.
Det är också viktigt att ni regelbundet kontrollerar era radiatorer/element framöver för
eventuella läckor.

Utemiljö
I samband med att vi nu nått slutet på stambytesprojektet så har också delar av
vår utemiljö fått en ansiktslyftning. Marksten har lagts och gångar och
planteringar kan iordningställas etc.
Vi kommer att så gräs eftersom det inte är gjort ännu.
Dock återstår en hel del jobb vad gäller vår gemensamma utemiljö.
Exempel på frågor som vi måste ställa oss:
 Ska vi ha en lekpark, var ska den i så fall ligga, vad ska en sådan innehålla?
 Hur kan vi få fina gemensamma gräsytor, planteringar och en ev grillplats etc?
En gemensam grupp för utemiljö bildas nu och vi behöver en representant från varje
huslänga, dvs totalt sex personer i gruppen
Är du intresserad av att vara med och påverka och bidra till att göra utemiljön i vårt
område ännu finare så maila till Christina på kickibys@hotmail.com

Flaggstång
Föreningens flaggstång har skador som gör att den kan utgöra fara, den måste
därför demonteras, det är beslutat att ingen ny flaggstång kommer att monteras.

Vänliga hälsningar
Styrelsen
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