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Ny teknisk förvaltare – Driftia
Föreningen har tecknat avtal med en ny teknisk förvaltare - Driftia ska tillhandahålla felanmälan och
tekniskt stöd i värmesystemet och ventilationssystemet för föreningens fastigheter. Felanmälan sker
på Driftias hemsida www.driftia.se ---> felanmälan. Eller via telefon 08-744 44 33 under kontorstid.
JOUR - Driftia
Föreningens nya jourbolag är Driftia och alla jourärenden ska anmälas dit. För jour och akuta ärenden
efter kontorstid och helger ska man kontakta Driftias fastighetsjour på telefon 08-744 09 50.
Vattenskador
Under en kort tid har föreningen drabbats av flera vattenskador beroende på en felaktig hantering av
avloppssystemet. Detta innebär oförutsedda utgifter för föreningen och för enskilda hushåll. Allt du
spolar ner i avloppet kommer så småningom till ett avloppsreningsverk. Tyvärr kommer det även en
mängd oönskade ämnen till reningsverket med avloppsvattnet. Det handlar både om skräp som
täpper till rör och ledningar, och om miljögifter som försvårar reningsprocessen och skadar miljön.
Dessutom finns det ämnen i kemiska produkter och mediciner som inte går överhuvudtaget att ta
bort från vattnet vilket innebär att man får in dessa i kroppen med vårt dricksvatten. En enkel regel
att följa är: Det du stoppar in i kroppen kan du spola också ner i avloppet men inte mediciner (lämna
dem till apoteket). För mer information om hur du kan bidra till att skydda vår gemensamma miljön
kan du hitta på: www.kappala.se/Hjalp-oss-och-miljon/For-hushall/.
Öppet hus
Öppet hus kommer att hållas tisdagen 13 september kl. 19.00 - 21.00 i föreningslokalen på
Kavallerigatan 39. Alla medlemmar är välkomna på fika observera att det kan vara brist på sittplatser.
Utomhusmiljö
Det pågående arbetet med förbättringen av föreningens utomhusmiljö fortsätter. Trädgårdsbolaget
ECO-time rensat, klippt och tagit bort en del av vegetationen i vårt område. Under hösten ska det
planteras nya växter på en del platser, detta styrs främst av planteringsperioder för växterna.
Lediga förråd och p-platser
Föreningen har lediga källarförråd för uthyrning, hyran för ett källarförråd på 3kvm är 300 kr/mån,
MC- förråd för 243 kr/mån och p-plats för 294 kr/mån. Är du intresserad av att hyra förråd eller pplats kontakta föreningens ekonomiska förvaltare, per mejl; brunkebergsgarden@anylator.se eller
genom att ringa föreningens växel och trycka knappval 1.
Hushållssopor
Miljöhus AB har utfört spolning av föreningens sopcontainrar. Våra sopcontainrar töms på torsdagar
varje vecka och för att underlätta hanteringen ska soppåsarna vara knutna och hela. Föreningens
sopcontainrar är avsedda ENSAT för hushållssopor och när man slänger soppåsen ska man slänga in
hela påsen och helst börja med att fylla de sopcontainrar som är längst bort först.
Kontakt med föreningen
Föreningen har inget telefonnummer utan all kontakt sköts genom mail: info@brunkebergsgarden.se
det går också bra att lämna ett brev i brevlådan på Kavallerigatan 39.
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Tvättstugan
Föreningen har ett leasing avtal med Electrolux och maskinerna hyrs därifrån. I avtalet ingår
underhåll och service på maskinerna i tvättstugan. Därför är det viktigt att felanmälan görs till
Electrolux 0771-615200 när någon av maskinerna inte fungerar i tvättstugan.
Kontakt med föreningen
Föreningen har inget telefonnummer utan all kontakt sköts genom mail: info@brunkebergsgarden.se
det går också bra att lämna ett brev i brevlådan på Kavallerigatan 39.
Parkeringsförbud
Det råder parkeringsförbud i föreningens område. Man får givetvis köra in för av- och pålastning. Ska
man flytta eller renovera kan man vända sig till styrelsen för att få tillfälligt parkeringstillstånd inom
området. Vill man anmäla en felparkering i området kan man ringa till Q-park på tel: 0771-96 9000.
Styrelse
Föreningsstyrelsen består idag av fem ledamöter och två suppleanter som valdes på stämman 2016
på ett respektive två år. Ali Kashefi, Tuuli Selimgerei, Pirkko Andersson, Sviatlana Hermanovich samt
Gordana Zdravkovic är ledamöter och Kristina Kunath-Juthberg och Ritva Kupiainen är suppleanter.
Valberedning
Valberedningen består av Rasmus Sjögren, Joseph Farran och Nefisa Sehovic. Är du intresserad av att
sitta i styrelsen eller vill veta hur styrelsen fungerar kan du kontakta valberedningen eller styrelsen
på valbredningen@brunkebergsgarden.se eller info@brunkebergsgarden.se
Infobladet
Spara infobladet så har du alltid kontaktuppgifterna framför dig, om du tappar bort den så kan du
hitta den på föreningenshemsida: www.brunkebergsgarden.se
Bilder från vårstädning
I våras hade föreningen vårstädning med grillning. Det var många som deltog och det var en lyckad
aktivitet. Föreningen strävar efter en ökad gemenskap och ansvarstagande för vårt område därför
planerar föreningen återkommande aktiviteter av detta slag. Alla boende i området är välkomna på
föreningens aktiviter, Mer information kommer inom kort.
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