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Nyhetsbrev från Brf Naturvetaren 1 – oktober 2017
Garagerenovering – provtagning
Information angående garagerenovering har gått ut på mail och anslagits. Provtagning kommer alltså att
ske följande dagar:
Övre garaget 6 och 7 november
Mellangaraget 7, 8 och 9 november
Nedre garaget 10 november
Som har framgått av den tidigare informationen ska bilarna flyttas ut under provtagningen. Vi hoppas på
förståelse om detta medför olägenheter.
Alternativa parkeringsmöjligheter inom vårt närområde är förutom Docentbacken t.ex. Bergiusvägen.
Parkeringsavgiften är 10 kr/timme vardagar 07-19.
http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Parkering/ny-plan-for-gatuparkering/
Nya portkoder
Info om nya portkoder har delats ut till samtliga. De nya koderna började gälla tredje veckan i oktober.
Trädgård
Trädgårdsgruppen har nu börjat ta bort vildvinet från fasaden och garageporttaket på gaveln till stora huset.
Slyrensning runt husen har också påbörjats, och blomsterlökar har planterats i planteringarna på norra sidan
längs med Docentbacken. Vi ser gärna att fler hjälper till med dylika arbeten, så om du är intresserad,
anmäl dig till info@naturvetaren.se
Ballofix – avstängningsventil
Ballofix är en avstängningsventil som kan monteras på vattenledningar i lägenheten, för att underlätta då
vattnet måste stängas av vid reparation eller installation. Om det inte finns en Ballofix måste hela
stammen stängas av och det drabbar dina grannar. Vid alla arbeten som kräver avstängning av vattnet ska
därför en ballofix monteras på berörda ledningar. Bostadsrättsinnehavaren står för kostnaden för material
och montering. Se vidare Inre underhåll http://www.naturvetaren.se/blanketter/inre underhall.pdf.
Sophantering
Stockholm vatten och avfall låter meddela att extra sopbilar har satts in efter att det blivit driftstörningar i
sophämtningen efter bytet av sophämtningsföretag den 1 oktober. Information om läget finns
på www.svoa.se. Man har även rapporterat att det förekommit flugor i hissarna. Påminn gärna dem som så
verkar behöva om att man måste tänka på att försluta soppåsarna innan dessa slängs i sopnedkastet.
Den mobila miljöstationen stannar vid Ekhagsvägen för sista gången i år den 22/11. Man kan anmäla på
SMS-tjänst och få påminnelse/turlista när den kommer till området, se närmare
http://www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning/har-lamnar-du-dina-sopor/privatkund/harlamnar-du-sopor/mobila-miljostationen/#!/fa-en-sms-paminnelse
Teknisk förvaltare
Vår tekniske förvaltare Injector har sagt upp avtalet med föreningen. Styrelsen har påbörjat arbetet att hitta
en ny förvaltare.
Vänliga hälsningar
/ Styrelsen

