
 

 

 

Informationsblad för oss på Kämpagränden 
 

Redaktion  Nr  1   2014 
Lars Graffemark 11 A 

Ulla Dolan 21 C 

Lennart Eliasson 17 A 

 

God fortsättning på 2014! 

 
Nomineringar och motioner  

Förslag på intresserade personer, som vill sitta i styrelsen för Brf Linero och delta i arbetet för 

föreningen, kan lämnas i slutet kuvert på expeditionen, Kämpagränden 21 D, senast den  

28 februari 2014. Den du föreslår skall vara tillfrågad. Märk kuvertet ”Valberedningen”.  

  

Motioner till årsstämman 2014 skall också lämnas senast den 28 februari 2014 på  

expeditionen, Kämpagränden 21 D.  

Årsstämman hålls i år onsdagen den 21 maj kl. 19:00, i föreningslokalen Kämpagränden 21 E.  

 

 

Nedskräpning 
Först vill vi tacka alla för hanteringen av kartonger, julpapper etc. under julhelgen. Till 

skillnad mot tidigare år fanns inget slängt utanför containrar och soprum. 

Men - nu kommer kritiken. Skräp i form av förpackningar av drycker (burkar, flaskor etc.), 

papper, cigarrettfimpar, tomma cigarrettpaket har ökat markant under senare år. Det kostar 

flera tiotusentals kronor för föreningen att städa upp detta, pengar som kunde använts till 

trevligare saker, t ex. plantering av ännu mer blommor och andra växter. De flesta besökare 

som kommer hit ger beröm till oss för vår grönska, inte minst under våren. Förstör inte 

helhetsintrycket med nedskräpning. Ett område som är nedskräpat och smutsigt ger inte bara 

ett trist intryck utan gör det också mindre attraktivt för eventuella köpare av lägenhet. 

 

Postboxar 
Observera att det inte är tillåtet att klistra egna lappar på postboxen. Vill någon ändra 

namnuppgifter så skall vicevärden kontaktas på expeditionstid. 
   

Vicevärdens arbetstider 
Vår vicevärd arbetar halvtid och har expeditionstid varje onsdag kl 11-12 samt 17:30-18:30. 

Vicevärden finns oftast tillgänglig på telelon mån-fre mellan 09-16.  Respektera Bengts fritid 

och ring honom inte för bagatellartade ärenden på övrig tid. Skicka gärna ett mail med ditt 

ärende till brflinero@bredband.net eller lämna en lapp i brevinkastet på expeditionen. 

 

Tvättstugorna 
Tvättstugorna är till för de boende på området. Det är alltså inte tillåtet att använda 

föreningens tvättstugor för att tvätta åt familjer/personer som inte bor på området. Missbruk 

kommer att beivras, något som har hänt i andra bostadsrättsföreningar. 

 

mailto:brflinero@bredband.net


Värmesystemet 

Vi beklagar att det förekommit störningar i värmesystemet sedan slutet av december då 

föreningen tog ett nytt styrsystem för uppvärmningen i drift. Systemet kräver en viss tid för 

intrimning. Syftet med det nya systemet är att föreningen på sikt skall få en effektivare 

energihantering med mindre temperaturskillnader mellan olika lägenheter. 

 

Odlingslotter 
Administrationsavgiften, 100 kr, skall betalas senast den 31 mars om du vill behålla din lott. 

Du som inte längre vill använda din odlingslott eller du som vill ställa dig i kö anmäl detta till 

vicevärden på expeditionen. 

 

Bilkörning 
Bilkörning på gångbanorna får endast ske för lastning och lossning av tyngre gods. 

Bilkörningen får inte göras i högre hastighet än 7 km/h. Tomgångskörning mer än en minut  

är förbjuden. 

 

 

 


