
 

Bromma juni 2020 

Hej granne! 
Nu har vi börjat få lite förkänning av sommaren genom lite värme och sol och vi har kunnat njuta av 

syrener och annan väldoft i området. Ni kan också se våra nya flaggor och de nyputsade husen (hus 12 

och 15). Tyvärr så behöver vi fortsatt leva med restriktioner och hålla oss hemma kommande månader 

men Stockholm är ju fantastiskt att vandra runt i och det finns mycket att göra och upptäcka på 

hemmaplan. Här kommer några nyheter från vår förening som vi vill berätta om. 

Årsstämman 

Vi har skickat ut kallelse till årets stämma den 30 juni. Beroende på vilka restriktioner som gäller då så får 

vi se hur och var den kommer att genomföras. Håll utkik efter besked i mejl, webbplatsen eller i 

trapphuset. 

Tvättmaskin i lägenheten 

Det är många som har tvättmaskin och torktumlare hemma och det går utmärkt i badrummet där det 

finns anpassade anslutningar. Däremot är det inte tillåtet att installera maskiner någon annanstans i 

lägenheten som till exempel i förrådet. Rör och golv är inte anpassade för det och skadorna kan bli stora 

vid läckage.   

Fester ute och inne i sommar 

Förhoppningsvis får vi en vacker, solig och varm sommar. Använd då gärna våra uteplatser och 

grönområden för att sola, fika, läsa en bok, äta middag eller en glass. Tänk bara på dina grannar om du är 

ute eller har besök hemma sent att det hörs väl både från gårdar och andra lägenheter. Håll en bra nivå 

och undvik musik på för hög nivå så att vi alla får en så trevlig miljö som möjligt. 

Bytesdag i höst 

När vi hade vårstädningen i april kom många med saker som skulle slängas men var fullt 

funktionsdugliga. En del saker hittade då nya ägare istället. Till höstens städdag tänker vi ordna några 

bytesbord i anslutning till containern där man kan ställa och ta saker gratis. Så tänk på det när du städar 

och rensar i förråd och källare. Det som är helt och fungerar kan bli till glädje för andra.  

Termometersladdar 

Om du har en digital termometer med sladd som hänger ut från fönstret. Se då till att den precis går över 

fönsterblecket och inte hänger ner mot fasaden där den riskerar att skrapa märken i putsen vilket är synd 

särskilt på de hus som är nyputsade. 

Ha en riktigt skön sommar! /Styrelsen 


