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Hej alia som bor i Brf Bolmen 2 

Snart ar det Jul igen och foreningen vill passa pa att tacka alia boende for det ar som snart ar till anda 
och samtidigt overlamna en liten julklapp som vi hoppas att du inte ska behova anvanda. Vi vill ocksa 
uppmana dig att lasa igenom gavans bruksanvisning och se till att du forvarar den lattatkomlig men 
anda barnsakert. 

Levande ljus ar vackert men lite farllgt 
Vi vet alia att med levande ljus foljer ocksa en okad brandrisk. Vi ber er darfor att se till att inte lamna 
ett rum med levande ljus tanda. Det galler ocksa sa kallade glas lyktor. De kan verka sakra men det 
hander tyvarr att de spricker, eller snarare exploderar, och da kan fororsaka brand. 

Brandvarnare 
Brandvarnarna ska ju kontrolleras regelbundet sa att de fungerar om olyckan ar framme. Att gora det 
lagom till julhelgen ar klokt. Dels for att det ar lattare att komma ihag nar kontrollen skedde och dels 
for att julhelgen for de fiesta innebar mer ljus och darmed okad brandrisk. Sa kontrollera din varnare 
och byt batteri om det behovs. 

Nar granen ska kastas 
Julgranar som gjort sitt kan ni lagga pa grasytan mellan Vattesvagen 30 och Ralangsvagen 5. Vi 
kommer att satta upp en liten skylt pa den platsen. Granar som placeras darsenast 18 ianuari 
kommer foreningen att forsia bort. Vill du behalla din gran langre an sa far du sjalv se till att forsia 
bort den till en atervinningscentral eller liknande. Inga granar far laggas i grovsoprummet. 

Gront ar vackert men inte pS fonsterbrador 
Lagenheter som harsina fonster i skugga en stor del av aret far latt fonsterbradorna tackta med 
grona alger. Detta ser lite trist ut och fonsterbradorna tar ocksa skada av algerna. Vi ber er darfor att 
nagon gang ibiand kolla era fonsterbrador och tvatta bort eventuelia alger. 

Hemsidan - www.bolmen2.se 
Har hittar du ailtid den senaste och aktuella informationen om vad som hander i foreningen. 

Postadress 
BRF Bolmen 2 
Vattersvagen 30,1 tr ned 
120 50ARSTA 
Tel. 070-610 34 90 

Bankgiro: 5427-2216 
Organisationsnummer: 769607-3886 
Hemsida: www.bolmen2.se 
E-mail: stvrelsen@bolmen2.se 
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Lite gravarbeten 
Den grona el-stationen utanfor Ralangsvagen 5 star pa en egen tomt som ags av Fortum, Bolmen 3. 
Fran denna station vill JM och Fortum dra en kabel som delvis gar over foreningens mark for att forse 
byggena pa Arstavagen med strom. Foreningen har sagt OK till detta under forutsattning att kabein 
gravs ner och att foreningen far ersattning. Alternativet till denna stromforsorjning ar att Fortum/JM 
stailer dit ett diselkraftverk som ur luftfororenings- och ljudsynpunkt har bedomts vara ett samre 
alternativ. Sjalva gravarbetet beraknas ta nagon dag eller tva. 

Julklappspapper och kartonger 
Det som eventuelia julklappar ar inslagna i kastas i grovsoprummet och ska vara sa val tillplattat som 
mojiigt sa att alia far plats. Inget papper och inga kartonger i sopnedkasten for da far vi med stor 
sakerhet problem med saker som fastnar. 

Kalendarium for 2015 
Bifogat finner du kalendarium for 2015. Det innehaiier alia moten och aktiviteter som kommer att 
ske under aret. Det finns ocksa pa hemsidan dar eventuelia uppdateringar gors. 

Avslutningsvis sa hoppas vi att alia ska fa en trevlig och saker jul, och sa hors vi pa andra sidan 
arsskiftet. 

Bvi kilettgt c^adJul 
ocM ett vfitdtgt c^dtt Nytt Ar 


