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DIKTEN 2’S INFOBLAD
Matavfall
Matavfallasavtalet kommer att
sägas upp fr.o.m. 1/1 2022. Främst
pga merarbete med kärl och
sortering, då alla inte följer de
regler som krävs för att det ska
fungera. Elavfallsavtalet blir dock
kvar.

Mellanlagring
Mellanlagringen V 11 tas bort för
att göra plats för fler cyklar. Så
inga fler grovsopor, de ska direkt
till grovsopbilen.
Återvinningshyllorna försvinner
30/11. Grovsopbilen kommer
1/12.

Snöröjning

Sommaren lider mot sitt slut, men än värmer solen. Vi är många som
nyttjat vår fina gård när nu även denna sommar blev annorlunda pga
pandemin. Vi har införskaffat fler bord och stolar så att så många som
möjligt ska kunna träffas ansvarsfullt. Ett stort TACK till
TRÄDGÅRDSGRUPPEN som jobbat hårt för att vi alla ska kunna njuta av
frisk luft, buskar och blommor utan att ha besök av råttor
Även i år arrangerades en gemensam kräftskiva som avlöpte 14:e
augusti. Tack till er alla som kom och tack till er som förhöjde
stämningen med sång och frågequiz. Kul om vi kan göra detta till ett
årligt evenemang.
HISSAR
Våra nya fina hissar har nu rullat ett tag. Justeringar har gjorts,
slutbesiktning gjordes 3:e september. Vi har fortfarande servicegaranti.
Målning utanför hissarna kommer ske i oktober. Rökgasevakuering ska
installeras vilket kommer att generera lite oväsen igen. FELANMÄLAN:
ALLTID direkt till det nummer som står i hissarna.

Vintern närmar sig (lite tråkigt
att bli varse det redan nu) och
snöröjningsgruppen behöver
utökas. Anmälan via mail till
kansliet@brfdikten2.se

Porttelefon
Vi har haft ”nattgäster” i våra
trapphus. Vi vill uppmana alla att
vid insläpp via telefonen verkligen
ta reda på om det är ert besök som
vill komma in. Vid inpassering via
automatisk dörröppnare: Vänta
gärna tills dörren går i lås igen för
att minska risken för obehöriga.

KANSLIET
Kansliet hålls tillsvidare stängt pga
pandemin. Kontaktas enklast via
mail:

BOAPPA
Boappa öppnas upp igen. Det som skrivs på Boappa ska hålla god ton
och beröra alla i föreningen. Köp/sälj/reklam eller andra frågor läggs på
Facebook.
BRANDDÖRRAR
Branddörrarna ska vara öppna. Vid brand stängs de automatiskt. Om vi
öppnar och stänger dessa dörrar försvagas mekaniken för att till slut
inte fungera.

kansliet@brfdikten2.se eller i
chatten i Boappa

1

Oktober 2021

2

Oktober 2021

3

