
In-utflytt
Som ni säkert vet sedan tidigare har 
familjen Stormoen flyttat och våra nya 
medlemmar som flyttar in heter Petra 
Cederström och Björn Allvin. Välkom-
men Petra och Björn, hoppas ni kom-
mer att trivas.  

Nyhetsbrev AhlvikeN 5,7
information till dig som är medlem i bostadsrättsföreningen ahlviken 5,7 nr 1     2012

Tycker du att något behöver åtgärdas i huset 
eller att det finns något som behöver tas upp 
på styrelsemötet? skicka ett mail till oss eller 
lägg en lapp i föreningens brevlåda. 

För smal för  
barnvagnsramp
Styrelsen har undersökt möjligheten 
att montera en barnvagnsramp på 
5:ans på utomhustrappa. Tyvärr kan vi 
inte montera en ramp då trappan är 
för smal för detta. 

Brandmyndigheten kräver ett visst 
utrymme bredvid rampen, vilket vi 
inte skulle uppfylla om vi monterade 
rampen.   

Uppdrag från medlemmarna
•	 Instruktion för rengörning av dörren i 

torktumlaren  
Status: Instruktionbeskrivning med bilder 
har skickats ut till medlemmarna 

•	 Intresseanmälan	fibernät 
Status: Inresseanmälan har skickats ut. 
Intresset för installation av fibernät var 
svalt. Projektet läggs ned. 

•	 rutin för hantering av vindsutrymmet 
Status: Styrelsen har tagit fram sk “vind-
srutin” som har mailas ut till medlemmar-
na. “Vindsrutinen” kommer natruligtvis 
att läggas upp på hemsidan. 

•	 Installation av eluttag på 7:ans vind  
Status: Eluttag installerat. 

•	 Åtgärda låset i 5:an till källaren 
Status: Låset har åtgärdats med hjälp av 
olja. Nu fungerar låset.

•	 Utöka	utrymme	för	barnvagnar	 
Status: Då upprensning av passivt använ-
da cyklar och dylikt gjordes på städdagen 
finns nu bättre plats för barnvagnar. 

Flyttdax 

Städdag på ryggåsgatan
Styrelsen har under en period varit i kontakt med trafikkontoret 
för att få till en så kallad “städdag” på vår gata. Detta främst för 
att skottningen på vår gata och trottoar skall förbättras. Förra 
vintern var ett skämt. Vi har nu fått svar i trafikkontoret och tydli-
gen skall alla gator i Bromma tilldelas en städdag. Trafikkontoret 
beräknar att bli klar med detta i november 2012. Så denna vinter 
får vi nog tyvärr räkna med svår framkomlighet men nästa vinter 
då............. 

Vi vill påminna dig som inte 
uppdaterat ditt namn på 
namntavlan i trapphuset att 
göra detta. Bokstäver finns att 
köpa i järnaffärer. 

brf ahlvIken 5,7 organisationsnummer: 769600-7736    fastighetsbeteckning: Skortstenen 1 (Ryggåsgtan 5), Skortenen 2 (Ryggåsgtan 7)  
hemsida:  http://brf.sbc.se/Association/Templates/Page____46275.aspx

Styrelsen 
Claes Warholm, info@warholmtrading.com
Maria Wiker, maria.wiker@capio.se   
Andrea Hallencreutz, andrea@carnegie.se      
Lena Sandell, lena.sandell@svt.se

Uppdatera ditt namn

skottning och sandning
Tänk på att du skall sanda och 
skotta när du har din skottnings-
vecka. Har du inte möjlighet, ork 
eller lust att skotta/sanda finns 
alternativ. 
 


