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Grillning på gården 
Äntligen är sommarvärmen på ingång vilket lockar till att njuta av vädret på såväl vår 

gemensamma gård som egen balkong. Styrelsen vill passa på att påminna om att grillning på 

balkongen inte är tillåten på grund av brandrisk samt obehaglig röklukt för grannar. Använd 

istället gärna de två grillar som finns på våra innergårdar. Glöm inte bort att städa rent efter 

er, ta bort kol efter att grillen svalnat (utan att hälla vatten på grillen) och ha koll på att inga 

barn leker nära grillen när den fortfarande är varm.  

VIKTIGT att grillkolen svalnat helt innan de flyttas!!! 

 

Årets brandinspektion genomfördes med betyget väl godkänd  
Föreningen har fått beröm för skötsel av trapphus, källare och garage vid inspektionen som 

genomfördes i april. Tack till alla som visar hänsyn och håller trapphusen fria från prylar. 

 

Cykelrensning 
Styrelsen har noterat att det finns cyklar på föreningens område som verkar sakna ägare. 

Därför har styrelsen beslutat att utföra en cykelrensning under juni månad. Senast lördagen 

den 19:e juni ber vi alla boende att markera sina cyklar som står i cykelrum med namn, 

lägenhetsnummer och datum. Cyklar som står utomhus kommer att få en märkning på cykelns 

styre, ägare till cyklar utomhus ombeds att ta bort märkningen för att visa att cykeln 

fortfarande används. De cyklar i cykelrum som saknar markering med ägare samt cyklar 

utomhus som har kvar märkning kommer att omhändertas efter lördagen den 20:e juni. De 

cyklar som inte efterfrågats inom tre månader efter omhändertagandet kommer att skänkas 

bort. 



 

Underhållsarbeten i värmecentralen, byte av värmeväxlare 
Som vi informerat om tidigare har styrelsen beslutat om att byta värmeväxlarna för 

fjärrvärmen, vilket funnits med en tid i föreningens Underhållsplan. Vår fjärrvärmeleverantör 

Stockholm Exergi AB, har fått uppdraget att genomföra bytet. Arbetet påbörjades den 11 maj 

och information om avstängning av varmvattnet 1-2 dagar i samband med inkopplingen av de 

nya värmeväxlarna kommer att meddelas på vår hemsida så snart vi vet tiderna. Vi har valt att 

genomföra arbetena under den varma delen av året eftersom värmen kommer att vara 

avstängd under arbetet som utförs dagtid mellan 08.00-17.00. Se anslag i portar och på 

hemsidan. www.brfarstatorg.se  

 

Bokning av Grovtvättstugan/Mattvätt 
På grund av den rådande pandemin har styrelsen beslutat ta bort bokningen av 

grovtvättstugan, port 10 plan -2. Istället ska tillsvidare hela tvättstugan bokas, vilket görs på 

tavlan vid entrédörren till tvättstugan. Tavlan som tidigare användes för bokning av 

grovtvättstugan är tills vidare borttagen och kvarvarande bokningslås är flyttade till den 

kvarvarande tavlan.  

 

Bortrest i sommar – informera dina grannar 
Vi hjälper varandra med tryggheten genom att informera om planerade resor och ha lite extra 

koll i hus och på gårdar, ett bra brottsförebyggande arbete. 

 

 

 

Styrelsen önskar alla en riktigt härlig sommar! 

 

 

 

 

 

PS: Har du frågor eller synpunkter? Kontakta gärna styrelsen via e-post: info@brfarstatorg.se, 

via vår brevlåda i port 10 eller per telefon som finns på hemsidan www.brfarstatorg.se och 

anslagstavlan i portarna.  
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