
 Bromma april 2021 

Hej granne! 
Nu hoppas vi att våren är på gång ordentligt och att den inte störs av mer snö och kyla. Det är 

verkligen skönt med mer sol och känslan av ljusare tider på flera sätt. I föreningen händer det 

som alltid lite saker. Som ni säkert sett när ni har varit ute och gått i vårsolen så har vi börjat med 

att renovera tak och puts på ytterligare fasader. Just nu hus på Drottningholmsvägen.  

Lite tvättstugeetikett 

Vi har tidigare nämnt detta men vill upprepa det. Om du tvättar kläder med mycket hund-, katt- 

eller hästhår så se till att maskinen är ren och använd främst bara den större grovtvättmaskinen. 

Det är flera som efter att ha tvättat upptäckt att kläderna är täckta av djurhår.  

Städdag 

Vi hade föreningens städdag den 25 april. Som vanligt blev vår container fylld till brädden och 

möjligheten att byta saker som är hela med varandra blev en succé igen. Styrelsen fanns på plats 

och gick även runt i området. Det var flera som ville byta några ord och komma med olika idéer.  

Webbplatsen 

Vi vill gärna slå ett slag för vår webbplats där vi har samlat mycket matnyttig information om 

föreningen. Bland annat kan du läsa styrelsens protokoll. Det är många som besöker den varje 

månad men vi ser gärna att det blir ännu fler. 

Lyhördhet 

Våra hus är byggda under åren för andra världskriget och det var ju knapert med mycket då. Inte 

bara kaffe och bananer utan också byggmaterial. Därför är våra hus rätt lyhörda. Nu jobbar 

många hemma vilket gör att vi märker av varandra på ett annat sätt än tidigare. Det måste 

accepteras att man hör ljud från andra lägenheter dagtid. Allt sådant som hör till ett normalt liv 

måste alla kunna göra utan att riskera klagomål. Det är ömsesidig respekt och tolerans som gäller 

och som skapar en god grannsämja.  

Träd och blommor 

Vi fortsätter att försköna vårt område. Gå gärna runt och upptäck nya träd och planteringar. 

 

Med önskan om en skön vår! 

Styrelsen Brf Brickbandet 


