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                Frågan är löst!!            

Efter otaliga kontakter och förhandlingar med 

Postnord har vi äntligen hittat en "win-win"-

lösning. Postnord har meddelat att de kommer att 

använda eldrivna bilar i vårt område. Då dessa 

bilar är smalare i sin konstruktion än traditionella 

postbilar räcker det med att vi justerar 

placeringen av två av våra bommar för att 

framkomligheten är OK. Detta innebär att vi kan 

låsa våra bommar och ändå behålla våra 

nuvarande brevlådor. Stort tack Johan Almqvist 

för ditt arbete med frågan. Tålamod, envishet, 

konstruktivitet och vänlighet har präglat din 

insats! 

                   

Cykelinventering 

För några år sedan gjordes en rensning av 

cykelförråden. Vi tog bort gamla, icke 

användbara eller kvarlämnade cyklar efter dem 

som flyttat från området. Snart är det dags igen - 

det är väldigt trångt i förråden och svårt att få 

plats med de cyklar vi använder. Kanske är en 

lösning att en del av cyklarna kan hängas upp för 

att frigöra golvyta. Vi återkommer med ett 

separat infoblad om hur vi ska hantera 

inventeringen. Under skötseldagen 10 okt 

kommer vi att se över cykelförråden. 

 

                            

Matavfallssortering 

Vi har tidigare aviserat att det kommer ett krav 

från SRV att vi i Brf Frigg måste sortera vårt 

matavfall. Om vi inte gör detta väntar dryga 

böter. Detta kommer att kräva viss ombyggnad av 

våra soprum. SRV kommer att medverka i ett 

informationsmöte hos oss 22 oktober kl 18.30. 

Det är viktigt att alla kommer till mötet. Vi 

återkommer med en påminnelse när det närmar 

sig. 

Styrelsen och skötselgruppen har ett uppdrag att 

hitta en bra lösning både på kort och lång sikt. 

       

                  

Höstens städdag 10 oktober! 

Det drar ihop sig till höstens städdag. Som vanligt 

gäller det att fräscha upp vårt område inför den 

kommande vinter. Röja sly, fälla träd, hantera 

komposterna, fixa till lekplatserna, se över 

cykelförråden och sköta rabatterna står bl a på 

programmet. Vi hoppas på god uppslutning - det 

är ju våra gemensamma ytor vi sköter om. 

Efter utfört arbete äter vi som vanligt en en bit 

mat tillsammans. 
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Förändringar i huset på gång?  

Funderar ni på renovera eller förändra något 

inomhus eller utomhus. Glöm inte att kontakta 

styrelsen innan ni sätter igång. Eftersom vi inte 

äger våra hus utan bara rätten att bo där gäller ett 

speciellt regelverk. Det kan t ex gälla bygglov eller 

marklov.. Det är ju tråkigt att behöva återställa 

något som gjorts utan godkännande. 
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