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Hej alla grannar och föreningsmedlemmar!
Förberedelser inför vintern
Hösten är här och det är skönt med värmande radiatorer. Tycker du att en eller flera radiatorer
inte ger den värme de bör kan de behöva luftas.
För att förbättra ventilationen bör du även dammsuga eller byta filtren i radiatorerna.
Se även gärna över din Nibe värmepump. Även här kan filtret behöva dammsugas eller bytas ut.
Titta i bopärmen för mer information om underhållsåtgärder du själv kan utföra.
För att undvika problem med möss i väggar kan du täta håligheter mellan plankor i fasaden med
stålull (t.ex. Svinto). Möss tar sig igenom minsta hålighet, men tuggar sig inte igenom stålull.

Golvvärmetermostater
Arbete pågår med att via Järntorget få Moelven att åtgärda alla de golvvärmetermostater som är
defekta. Tyvärr har styrelsen ingen konkret information för åtgärd i dagsläget.

Mobil återvinningscentral
Den 18 november kommer Järfälla kommuns mobila återvinningscentral till återvändsgränden
vid Karlslunds förskola mellan 9-12. I mindre mängder kommer du denna förmiddag kunna lämna
• Isolering, glas och porslin
• Farligt avfall
• Metall
• Vatten- och lösningsbaserad färg
• Textilier och kläder till åter• Elektronik
användning
• Ljuskällor
• Glas, färgat och ofärgat
• Småbatterier och blybatterier
• Pappersförpackningar
• Brännbart men inte hushållsavfall
• Plastförpackningar
• Mattor och mindre inredning
• Wellpapp

Önskar du nyhetsbrevet digitalt? Anmäl dig via länken nedan!
https://goo.gl/forms/Tb3JtSkmVT5i4Pvs1

Fönster på övervåningen
Under hösten har en rad inbrott skett i kommunen där tjuvarna
tagit sig in via fönster på övervåningen då övervåningar sällan
är larmade. Att stänga fönster på övervåningen eller åtminstone
sätta dem i öppet men låst läge kan därför rekommenderas
nattetid och inför frånvaro.

Parkering på A-längan
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Styrelsen har fått förfrågningar om att medlemmar på A-längan
ska få anlägga ytterligare en parkeringsplats per hus. Styrelsen har beslutat att detta kan bli
möjligt om samtliga medlemmar på A-längan kommer att genomföra förändringen. För att gå
vidare i frågan behöver styrelsen ett underlag i form av underskrifter från samtliga medlemmar
på A-längan. När ett sådant har inkommit kommer styrelsen att ta kontakt med entreprenörer
för att få kostnadsförslag. Därefter får varje medlem ta det slutgiltiga beslutet om deltagande
och därefter blir det klart om förändringen kan bli av eller inte.

Skyltning i området
Arbete pågår med att tillverka och sätta upp de gatuskyltar och den områdeskarta som
föreningsstämman beslutade om ska sättas upp.

Ny entreprenör för snöröjning och trädgårdsarbete
Från och med 1 november kommer Tingvalla Mark vara föreningens entreprenör när det gäller
att sköta föreningsgemensam mark.

Lövliga hälsningar,
Styrelsen för BRF Barkarby Äng
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