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Hej!
Man kan börja ana att våren är på väg. Skönt tycker nog de flesta. Snart är vår härliga gård
förhoppningsvis vackert grön, välskött och fylld av blomster igen. Men, för att det ska bli
verklighet behövs engagemang, så trädgården får bli punkten som inleder årets första
informationsbrev.

Trädgårdsgruppen
Självklart krävs en hel del arbete för att sköta föreningens gård, buskar och rabatter. Fler
medlemmar behövs, alla insatser välkomnas! Trädgårdskunskaper är inte något krav, det är
en stor bredd på det arbete som behöver utföras. Ersättning för utfört arbete utgår med
100: -/tim. Hör av dig till kansliet om du är intresserad!

Garagestädning
Städning av garage kommer utföras av Stig Blomqvist, Folke Höijer och Frank Rooth.
Städningen kommer pågå under tre dagar mellan kl. 8:00–16:00.
31/3: Plats 1-21 i yttre garaget
1/4: Plats 29-46 i inre garaget
2/4: Plats 1-26 i inre garaget
Förutom att bilen ska vara flyttad måste platsen också vara rensad på skräp samt övriga
föremål.
Information finns även uppsatt i hissarna.

Grannsamverkan
Föreningen får regelbundet information från Polismyndigheten om grannsamverkan och hur
viktigt det är för att t ex förebygga inbrott. Är du intresserad av att delta? Hör av dig till
kansliet i så fall.

Årsstämma 2014
Årets stämma kommer att hållas i Råsundaskolans matsal den 29/4. Separat kallelse kommer
att skickas ut. Hoppas att så många som möjligt kommer att delta. Det är ett bra tillfälle att
göra sin röst hörd samt avgörande om man vill vara med och påverka!

Brf Dikten 2 kunskapsbank
Vill du vara med och ta hand om vårt boende? Kan du tänka dig att vara aktiv i föreningen?
Föreningens valberedning funderar på möjligheten att starta upp en slags kunskapsbank. De
söker personer som har kunskaper, erfarenheter och kompetens i frågor/göromål som kan
komma föreningen till godo. En del kan mer, andra kan mindre men alla kan något. Och
tillsammans kan vi väldigt mycket! Har du frågor? Hör i så fall av dig av dig till Frank Rooth
på 070-317 80 41 alt. 08-470 50 25. Anmäl intresse till kansliet!

Festlokalen
Vill du boka lokalen tar du kontakt med Peter Könberg, Virebergsvägen 11, tfn 073-910 14 11
eller Jonas Virdalm, Virebergsvägen 9, 076-348 24 11.

Sopnedkasten
Som påpekats vid många tillfällen tidigare är det alltför ofta stopp i något sopnedkast. Det
beror på att någon/några slänger/pressar i för stora påsar/förpackningar eller slänger sådant
som inte ska slängas i sopnedkasten. Följden blir att det luktar illa och att sopröret måste
rensas. Den här gången drabbades föreningen av ett värre problem, som vi inte själva kunde
lösa. Det var stopp i en rörledning i anslutning till sopsugen. En s.k. sugbil tillkallades för att
få bort stoppet. Det visade sig att det var en stor mängd tyg (gamla kläder?) och galgar som
orsakat stoppet. Om detta inte kastats i sopnedkastet utan istället i grovsoprummet hade
det inte blivit något stopp. OCH, föreningen hade sluppit få en faktura på 10 257: -, som var
kostnaden för att få bort stoppet. Detta för att någon slängde sådant i sopnedkastet som
inte ska slängas där! ONÖDIGT!!!
När det gäller grovsoprummen slängs det också sådant som inte hör hemma där. Ofta rör
det sig om kartonger och flaskor. När det går att identifiera vem som slängt t ex kartongerna
och flaskorna ställs det utanför respektive lägenhetsdörr. Det framgår klart och tydligt av
anslaget på dörren vad som får slängas och inte.

Värme/varmvatten/ventilation
Det har tidigare varit en del problem med värme i elementen, ventilationen och för låg
temperatur på varmvattnet. Hur har det fungerat under vintern? Lämna gärna feedback till
kansliet, både positiv och negativ. All information vi kan få är viktig.

Fastighetsskötsel
Felanmälan kan göras måndag och torsdag kl. 8:00–16:00, direkt till fastighetsskötare Jan
Tucinski på telefon 073-956 23 23, övrig tid till kansliet 08-27 72 34 (telefonsvarare då
kansliet är obemannat), eller via mail: kansliet@dikten2.se

Kansliet
Öppettiderna är måndagar och onsdagar 9:00–11:30 + 14:00-16:00 samt fredagar 9:00–
11:00. Det går också bra att maila eller lämna meddelande på telefonsvararen.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Brf Dikten 2
Tfn: 08-27 72 34
Mail: kansliet@brfdikten2.se
www.sbc.se/dikten2
Vid tangentbordet: Ingela Rodeblad-Jansson, tfn 073-200 19 72
Hör gärna av dig till mig om du har synpunkter eller förslag när det gäller informationsbladet.

