Nyhetsbrev från styrelsen BRF Barkarby äng
Barkarby 2015-10-04

Här kommer lite information till alla boenden i bostadsrättsföreningen Barkarby Äng!
• Under årsmötet diskuterades parkeringssituationen i föreningens område. Flera
boenden påvisade problem kring bland annat missbruk av besöksparkeringen.
Styrelsen har under de senaste månaderna arbetat med att ta fram en lösning
gällande detta och har nu skrivit avtal med APCOA parkering som bland annat
kommer montera skyltar och sköta övervakning. Mer detaljerad information om
detta skickas ut i samband med uppstart.

• Styrelsen är nu i kontakt med Electrolux gällande våra omfattande problem med
diskmaskinerna. Kontakten går ut på att försöka förmå Electrolux att byta ut alla
föreningens diskmaskiner genom att åberopa garantin. I väntan på besked angående
detta vill vi påminna om att följa de skötselråd som finns gällande diskmaskiner, det
vill säga att regelbundet rengöra filtren samt spolarmen i maskinen. Mer detaljerad
information finns i bruksanvisningen som följde med maskinen.

• Föreningen har fortsatta problem med att boenden lämnar bland annat elektronik i
miljörummet. Vi har inget avtal gällande hämtning av elektronikprodukter!
Småelektronik kan återvinnas innanför ingången till ICA maxi. Större elektronik
behöver tas till Görvelns återvinningscentral.
• Vi vill återigen påminna om att låsa in cyklar och liknande i förråden då en av våra
boenden blivit av med sin cykel från verandan.

• Hösten här och våra grönområden och gemensamma ytor behöver återigen ses över
och piffas upp. Eftersom vårstädningen gick så lätt har nu styrelsen tillsammans
med föreningens nybildade trivselgrupp beslutat att ordna en höststädning av vårt
område.
Denna kommer att äga rum 11 oktober kl. 14.00.
Detta skall göras:
Rensa ogräs
Plocka skräp
Sopa grus från asfalten
Varje boende får själv ansvara för buskarna utanför dennes terrasser, både på
framsida och baksida. De gemensamma ytorna har vi delat upp enligt bifogad karta!

Hälsningar,
Styrelsen samt Trivselgruppen, BRF Barkarby Äng
styrelsen@barkarbyang.se
www.barkarbyang.se
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A-längan – Blå
B-längan – Gul
C-längan – Röd
D-längan – Grön
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