
Bromma oktober 2020 

 

Hej granne! 
 

 

Efter en sommar som inte varit sig lik men som ändå bjudit på en hel del sol och värme så är nu hösten här. Vi vill 

som vanligt den här tiden berätta om vad som händer i vår förening.  

Städdag 25 oktober 

Under den här dagen är du välkommen att bidra till att göra det fint i området. Mer information kommer kring 

tider och andra detaljer. Vi kommer precis som förra gången att ha en container för grovsopor. Det kommer 

också att finnas bord för saker som är fullt funktionsdugliga och som någon annan kanske vill ha gratis.  

Plantering av nya träd 

Tyvärr har några träd drabbats av almsjukan vilket gjort att dessa fått sågas ner. Nya träd kommer att ersätta dessa. 

Det kommer att bli träd som inte växer sig lika höga och av olika sorter. 

Nya hemsidan 

Ni har väl sett att vår hemsida fått nytt utseende och en del nytt innehåll? Kolla gärna där då och då eftersom vi 

lägger ut information där efter varje styrelsemöte. Där finns mycket annan information som kan vara av värde och 

intresse. Till exempel underhållsplan för utemiljö och fastigheterna som precis beslutats om av styrelsen. Läs mer 

på www.brickbandet.se 

Hus 12 och 15 färdiga 

Nu har två hus till fått tak och puts fixat. Det blev jättefint. Nästa år fortsätter vi enligt underhållsplanen med två 

hus till, nummer 23 och 25.  

Foliering av fönster 

Som många märkt så blir det lätt väldigt varmt i tvättstugan. För att råda bot på detta har nu fönstren folierats 

vilket ska stöta bort värmen från solen när den ligger på. Vi hoppas att detta kommer att förbättra läget. 

Förvaring i trapphus 

På grund av brandrisk får inget förvaras i trapphusen. Det gäller även ytan under trappan i källarplan. Allt måste 

förvaras i förråd eller i lägenheten. Det får tyvärr inte heller finnas dörrmattor, blomkrukor eller dylikt i 

trapphusen utan alla ytor måste vara tomma. 

Utemiljögruppen 

Utemiljögruppen kommer att återuppstå under lite annan form. Stefan och Carina från styrelsen kommer att hålla 

i den. De kommer bland annat att gå runt på städdagarna och berätta vad som gjorts och vad som ska göras på 

gårdarna. De kommer att ha kontakt med föreningens trädgårdskonsulent inför dessa vandringar. Vill du vara 

med, har frågor, förslag eller funderingar är du välkommen att e-posta till oss. Ett utmärkt tillfälle att framföra 

dina synpunkter eller få veta mer. Uppdateringar och mer info hittar du på hemsidan. Vi ses och hörs! 

Med förhoppning om en fin höst 

Styrelsen Brf Brickbandet 

http://www.brickbandet.se/

