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 Nyhetsbrev Brf Prosten  

30 SEPTEMBER 2022  

 

PROJEKT UNDER HÖST OCH VINTER 

Nu är nog sommaren slut på riktigt och vi ser fram emot vintern. Några saker som kommer att ske 

är: 

• Cykelförråden kommer rensas på trasiga och kvarglömda cyklar (det blev inte av i 

våras) så se till att du märkt upp din cykel med lägenhetsnummer. Lägenhetsnumret 

finns på din ytterdörr och börjar med en bokstav samt två siffror. Det andra numret 

som står på din dörr är Lantmäteriets och det har vi ingen som helst nytta av.  

 

• Obligatorisk Ventilationskontroll ska genomföras under vintern och detta innebär att 

vi behöver få tillträde till samtliga lägenheter. Vi har inget datum än men återkommer 

självklart med ytterligare information. 

 

NYHETER I UTEMILJÖ 

Kommunen har varit och beskurit den stora pilen mellan A- och C-huset. Precis som vissa män ser 

trädet mycket yngre ut och är dessutom mycket tryggare när alla gamla och döda grenar är 

bortplockade. 

 

MYSIGA KVÄLLAR MED TÄNDA LJUS 

Tänk på brandsäkerheten när ni njuter av den mörka årstiden med tända 

ljus. Se till att brandvarnaren sitter uppe, att batteriet fungerar och se också 

gärna över eventuella brandsläckare. Skulle ni sakna brandvarnare i 

lägenheten får ni höra av er till styrelsen (brfprosten@gmail.com).  

 

SLÄPP INTE IN KYLAN 

Portarna till husen ska inte stå öppna kvällstid. Tyvärr är det några som ändå ställer upp 

dörrarna. Kanske ska man ”bara” springa till affären, kanske har föräldrarna inte gett barnen 

nycklar eller också väntar man på någon och vill inte gå ner och öppna porten när de kommer. 

Tänk på era grannar. Att porten låses är inte bara för att det inte ska bli kallt (och dyrt!) utan 

också för säkerheten. 

 

EL-KOSTNAD 

Mycket i vår omvärld ökar i pris just nu. Att duscha i 30 minuter kostar ungefär sju 

gånger så mycket som att duscha i fem minuter. Även om vi medlemmar betalar 

hushållselen hamnar kostnaden för föreningens el-förbrukning (varmvatten och värme till 

exempel) till slut på medlemmarnas avgifter. Gör gärna medvetna val. 

 

TVÄTTSTUGAN 

Styrelsen har uppdaterat Tvättstugereglerna och de bifogas med det här nyhetsbrevet. Om ni har 

några frågor går det som vanligt bra att kontakta styrelsen. 
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SOPHANTERING 

Vi har upptäckt att det behövs utbildning i föreningen när det gäller hur man sopsorterar 

och vad som ska slängas i våra moloker. När det gäller vad som ska vart har kommunen 

ganska bra och lättförståelig information på sin hemsida. Det som gäller föreningen är att 

man kan slänga matavfall i det ena nedkastet och restavfall i det andra. Såna saker som 

tidningar, pizzakartonger, plastförpackningar och dylikt ska slängas på 

återvinningsstationerna (exempelvis den i centrum) eller på en kretsloppscentral (som 

den i Skällsta). 

 

STYRELSELEDAMÖTER SÖKES 

Styrelsearbete är roligt!! Jo, faktiskt! Som medlem i föreningens styrelse är du med och påverkar, 

utvecklar, underhåller och tar hand om vår förening. Styrelsen träffas varannan vecka och hanterar 

exempelvis administration kring medlemmar, underhållsplan för fastigheterna, ekonomi, upphandling 

och en hel del annat. Om du tycker det här låter intressant får du gärna höra av dig till 

Valberedningens sammankallande Cajsa Falk på 070-4388225. 

 

STYRELSEN HOPPAS ATT NI FÅR EN HÄRLIG HÖST!  

INNAN VI VET DET ÄR DET VINTERSOLSTÅND OCH SOMMAR IGEN! 

 

 


