
Bromma oktober 2019 

 

Hej granne! 

 
Nu märks det att hösten kommit på allvar. Det är nya vackra färger på träden och mörkret kommer 

tidigare för varje dag. I föreningen fortsätter det dock att hända saker och det vill vi gärna berätta om.  

Extra föreningsstämma 

Vi kommer att ha en extra föreningsstämma den 20 november. Då ska vi besluta om användandet av 

föreningslokalerna och möjligheten att skapa nya lägenheter att sälja. Mer information om detta och 

handlingar finns i särskilt utskick.  

Rensning av hängrännor 

Alla hängrännor kommer att rensas snart. Detta för att inte riskera skador på husen. 

Bredbandsavtal 

Nytt avtal har gjorts med Bahnhof som därmed fortsätter leverera bredband till oss. 

Mal 

Några har haft problem med mal i skåp och garderober. Det är lätt att förebygga risk att få angrepp. Läs 

mer på webbplatsen om detta.  

Parkering 

Vi har ett antal parkeringsplatser i föreningen och det är fler som önskar plats än vi har tillgång till. Det är 

bara på anlagda platser man får parkera och ställer man sig på andra än avsedda platser kan det leda till 

böter.  På gatan gäller boendeparkering. 

Växter 

Vi jobbar vidare med att försköna området genom att plantera om eller sätta nya växter där det förr varit 

glest eller saknats. Detta för att vi alla ska kunna njuta och ha det vackert under blomstringsperioden. 

Senast är det Galonvägen som har fått nya växter.  

Laddstolpar 

Det har framkommit önskemål från flera om möjligheten att ha laddstolpar för bilar vid 

parkeringsplatserna. Det är en fråga vi jobbar med nu men som är komplicerad på flera sätt. Vi kommer 

att återkomma med ett förslag längre fram.  

Höststädning 

Nu är det dags för städdag, den 27 oktober. Information har satts upp och vi hoppas på stor uppslutning 

och god gemenskap vid korvgrillningen. Ta gärna chansen att prata med någon ur styrelsen om du har 

förslag och idéer kring förbättringar inom något område. Välkommen också att anmäla intresse till några 

av alla arbetsgrupper som finns kring vår miljö. Mer information finns på webbplatsen. 

 


