
Bromma juli 2019 

Hej granne! 
Nu är sommaren verkligen här och 

våra träd och rabatter blomstrar. Vi 

hoppas att ni kommer att få en skön, 

avkopplande sommar. Kanske på 

någon av våra nya uteplatser! I det här 

brevet vill vi berätta lite om vad som 

händer just nu i vår bostadsrättsförening.  

Sopluckorna 

Ni har säkert noterat att våra sopluckor bredvid portarna bytts ut. Det upptäcktes vid en genomgång inför 

bytet att alla inte är av samma storlek. Det skulle bli en enorm kostnad att måttbeställa alla. Därför har vi 

fått beställa en storlek och sedan fixa de glipor som uppstått i en del fall. Förstår att ni undrat varför det 

sett konstigt ut till en början men det kommer att bli fint när allt är klart, och särskilt då husen i övrigt 

renoveras behövde även detta fixas. 

Renovering av fasader och tak 

Vi avslutar nu arbetena på de två hus på Stramaljvägen som under våren renoverats utvändigt. Det 

beräknas vara klart den 30 juni. 

Lyktstolpar 

Alla lyktstolpar är nu monterade och i drift. Det har blivit en klar förbättring överallt och vi har fått en bra 

belysning på alla gårdar och vägar. Ljuset är varmare och bättre än det förra men betydligt tätare uppsatt.  

Bergvärmen och förvaring av cyklar 

Bergvärmeinstallationen beräknas vara helt klar under hösten. En del cyklar har dock parkerats vid våra 

bergvärmepumpar. Det kan skada rör med mera så vi ber er att inte ställa cyklar i närheten av dessa utan 

på avsedd plats.  

Arbetsgrupper 

Vi har startat ett antal arbetsgrupper och nu söker vi efter dig som är intresserad att jobba i någon av 

dessa. Det finns grupper för sociala aktiviteter, utemiljö, bredband, kommunikation, finans och 

laddstolpar. Du som har idéer och tankar kring någon fråga, hör av dig och kom med i arbetet för att 

förbättra vår förening ytterligare. 

Kontaktinformation 

Vill man komma i kontakt med någon enskild i styrelsen finns nya mejladresser. Gäller det felanmälan och 

liknande ska det dock göras till kansliet i vanlig ordning. Alla informationsskyltarna i portarna kommer att 

uppdateras med ny information. 

Grillning 

Vi vill påminna om att vara försiktig vid grillning utomhus och bara göra det på avsedd plats samt att hålla 

koll på vilken typ av eldningsförbud som kan råda. 

 

Med sommarhälsningar 

Styrelsen Brf Brickbandet 


