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             FÖRENINGSINFORMATION 

 

 
STORT TACK till er alla för ert engagemang på föreningsstämman. Jämfört med fjolåret var det närapå 
dubbelt så många röstberättigade, vilket vi är mycket glada för! 
Till ny ordförande för föreningen valdes Johan Rääf. I alla våra gemensamma utrymmen samt på vår 
hemsida finns kontaktuppgifter till styrelsen och fritidskommittén. 

 

FRITIDSKOMMITTÉN 
Vill du hjälpa till med festarrangemang och gemensamma aktiviteter?  
Nu behöver fritidskommittén förstärkning. 
Om du är nyfiken på vad det innebär att medverka i fritidskommittén, tveka inte att höra av dig! 
 Kontaktperson i styrelsen är Birgitta Åkerlund, Sunnanvindsgränd 23, tel. 08-583 553 23. 

 

ÅTERVINNINGSRUMMEN 
Tyvärr har slarvet i våra återvinningsrum ökat en hel del igen. 
För att undvika onödiga kostnader måste vi alla hjälpas åt att sortera rätt. Det är väldigt viktigt att inte 
kasta annat än det som anvisas ovanför de olika kärlen. 
Om du av misstag kastat fel, finns det en rundstav med krok nertill i mittersta återvinningsrummet. Den 
fungerar utmärkt för att ”fiska upp” saker ur kärlen. 
Om du är osäker på vad som räknas som t.ex. metallförpackningar, finns det bra information på 
kommunens hemsida www.jarfalla.se/bygga-bo--miljo.html, samt på Förpacknings- & tidningsinsamlingens 
hemsida www.ftiab.se, eller kontakta styrelsen. 
Det är absolut inte tillåtet att lämna grovsopor eller ställa påsar på golvet i återvinningsrummen!  
Grovsoprummet är öppet onsdagar kl 19-20, samt söndagar 15-16. Övriga tider skall grovsopor föras till 
återvinningscentralen. 
 
 

TRÄDGÅRDSCONTAINERN 
I trädgårdscontainern får absolut inga andra material kastas än naturliga material. 
Alla påsar och säckar måste tömmas, även sk. miljösäckar av papper. 
En enda påse gör att hela containern debiteras som restavfall, vilket resulterar i stora extrakostnader för 
vår förening. 
 
 

BRANDSKYDD 
Av brandsäkerhetsskäl måste gångar och dörrar till källarförråd och gemensamma utrymmen alltid hållas 
fria.  
Tänk även på att stänga grinden efter dig, alternativt öppna den inåt, så att räddningsfordon obehindrat 
skall kunna ta sig igenom området. 
Kontrollera dina brandvarnare i lägenheten minst en gång om året. 

http://www.jarfalla.se/bygga-bo--miljo.html
http://www.ftiab.se/


GRILLNING 
Äntligen får vi njuta av lite sol och vårvärme och många passar på att inviga grillsäsongen. 
Använd gärna miljövänlig tändvätska, alternativt investera i en skorstenständare eller en elektrisk 
grillstartare. Vid grillning på balkongen rekommenderas elgrill. 

 

VÅRA UTEPLATSER 
Den boende ansvarar själv för att uteplatsen är i gott skick. 
Staket och grindar bör oljas in regelbundet. Föreningen står för olja och pensel. Kontakta styrelsen om du 
önskar olja, i första hand Torbjörn Wickner, tel. 070-527 52 19. 
Buskar och träd får inte skymma lysen i gränderna.  
Om du rensar eller renoverar i din lägenhet, tänk då på att inte lämna skräp, byggmaterial eller annat bråte 
på din uteplats. Sådant skall forslas bort snarast. 
Genom att hålla vårt område snyggt och välvårdat, ökar både trivseln för oss boende och värdet på våra 
bostäder. 

 

GYMMET OCH BASTUN 
Vi har än en gång haft ovälkommet besök i bastun/gymmet. 
Vänligen observera att det under inga omständigheter är tillåtet att låna ut sin nyckel till gym-
/bastulokalen till obehöriga! Det är heller inte tillåtet att låta sina kompisar komma och träna i våra lokaler. 
Våra redskap är för hemmabruk och håller inte för hur mycket slitage som helst. 
Vi ber alla som nyttjar dessa lokaler att hålla extra uppsikt och aldrig lämna dörren olåst. 

 

GEMENSAM VÅRSTÄDNING 
Boka in söndagen den 15 maj redan nu. Då ska vi tillsammans snygga till våra parker och gränder, för att 
göra vårt område trivsammare för alla. Vi samlas utanför Sunnanvindsgränd 29 kl 10.00. 
Arbetsuppgifter delas ut på plats, men ta gärna med dina egna trädgårdshandskar och ett glatt humör.  
 

 
FRÅGOR/FÖRSLAG TILL STYRELSEN 
Har du frågor eller funderingar, eller vill du ge förslag på hur vi ska kunna göra vårt område ännu bättre; 
tveka inte att kontakta styrelsen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta styrelsen:    
Via e-post:                            brf.nydal@bredband.net   
Brevlåda för skrivelser:      Sunnanvindsgränd 29   
Adda oss på facebook:       www.facebook.com/brf.nydal  
Hemsida:                              www.hsb.se/norrastorstockholm/nydal  

 


