
 

__________________________________________________________________________________________ 
Postadress  
BRF Bolmen 2 Bankgiro: 5427-2216  
Vättersvägen 30, 1 tr ned Organisationsnummer: 769607-3886 
120 50  ÅRSTA Hemsida: www.bolmen2.se 
Tel. 070-610 34 90 E-mail: styrelsen@bolmen2.se 

 

 

Med engagemang i föreningens 
arbete hjälps vi åt – för låg 
boendekostnad och hög trivsel ! 

 

                               

 

 

 

INFO BREV DECEMBER 2013 
 
 
 
 

Juletid 
Nu närmar vi oss julen med stormsteg och vi vill påminna er om att kontrollera så att era 
brandvarnare fungerar. Tips: Byt batteri en gång per år och testa också själva rökdetektorn .  
Tänk också på att aldrig lämna ett rum med levande ljus brinnande. 
 
Brandskydd 
Som ni säkert har sett så har skyltar för utrymningsvägar satts upp i alla hus enligt den 
brandskyddsplan föreningen följer. 
 
Trapphus och våningsplan 
Det är absolut förbjudet att förvara barnvagnar, vinterleksaker o dyl på våningsplan och i trapphus. 
Tänk på vilka allvarliga konsekvenser detta kan få i händelse av brand. Det ska vara helt rent på 
våningsplan och i trapphus. Det är Brandinspektionens regler och de ska följas. Rökning är inte heller 
tillåtet i gemensamma utrymmen. 
 
Medlemsrabatter hos Fastighetsägarna 
Påminner om att vi har medlemspriser hos olika leverantörer genom Fastighetsägarna. Ni hittar vilka 
leverantörer som är anslutna på www.fastighetsagarna.se/formanskortet (välj region Stockholm) 
eller Fastighetsägarna på 08-617 77 00. 

 
Vinter 
Det finns salt i barnvagnsrummet i varje hus och det är bra om alla hjälper till med saltning, skottning 
och sandning vid behov. Varje hus har också utrustats med snöskovel och kvast. 
 
Hjälp mot oönskade besökare 
 Snälla ni - se till att alla ytterdörrar och dörrar i källargångar och till vindar ständigt hålls stängda och 
att de går i lås efter er! För säkerhetens skull. 
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Hemsidan – www.bolmen2.se 
Här hittar du alltid den senaste och aktuella informationen om vad som händer i föreningen. 
 
Kalendarium för 2014 
Bifogat finner ni kalendarium för 2014. Det innehåller alla möten och aktiviteter som kommer att ske 
under året. Det finns också på hemsidan där eventuella uppdateringar görs. 
 
Valberedningen 
Även om det kan kännas långt till årsmötet så pågår valberedningens arbete hela tiden. Finns det 
någon som vill vara med i styrelsearbetet, eller föreslå någon som man tror är intresserad, välkomna 
att höra av er till Mikael Khayati, mikael_khayati@hotmail.com 
 
Julgranar 
När det är dags att dansa ut julen ska granen slängas i avsedd behållare på parkeringsplatsen 
Ralångsvägen 3. Det är inte tillåtet att slänga ut den från balkongen eller lägga den i sopnedkastet 
eller grovsoprummet. 
 
Grovsoprummet 
Tänk på att förpacka julklappspapper och kartonger så platt som möjligt så att alla får plats för sina 
grovsopor. 
 

 
 
 

ÖNSKAR ER ALLA 

EN RIKTIGT GOD JUL 

OCH ETT GOTT NYTT ÅR 
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