
NYHETSBREV	  
JULI	  2015	        

Facebook	  för	  medlemmar,	   Styrelsen	  når	  du	  via	  e-‐post:	   Besök	  vår	  hemsida:	  
	   gå	  med	  idag:	  BRF	  Doktorn	   info@brfdoktorn.se	   www.brfdoktorn.se	  
	  

Balkongprojektet	  
I	  den	  första	  etappen	  på	  DW2-‐8	  och	  DW16-‐20	  bilades	  36	  balkonger	  som	  blev	  utdömda	  vid	  en	  
besiktning.	  Den	  etappen	  blev	  några	  veckor	  försenad	  på	  grund	  av	  den	  kalla	  våren,	  då	  kylan	  gjorde	  
att	  entreprenören	  Stark	  inte	  kunde	  gjuta.	  En	  av	  balkongerna	  är	  inte	  gjuten	  än	  på	  grund	  av	  att	  den	  
är	  förankrad	  i	  ett	  skyddsrum,	  till	  detta	  krävdes	  särskilda	  tillstånd.	  Denna	  gjuts	  i	  samband	  med	  
nuvarande	  etapp.	  
	  
Balkongerna	  mot	  gatan	  på	  DW10-‐14,	  28-‐34	  samt	  20-‐26	  är	  av	  en	  annan	  typ	  där	  det	  räckte	  att	  laga	  
sprickor	  och	  göra	  nya	  ytskikt.	  Där	  har	  en	  balkong	  provbilats	  och	  den	  kommer	  att	  gjutas	  i	  samband	  
med	  nuvarande	  etapp.	  
	  
Etappen	  på	  DW36-‐42	  har	  tidigarelagts	  och	  kommer	  att	  slutföras	  under	  sommaren.	  Där	  har	  Stark	  
satt	  in	  extra	  resurser	  för	  att	  bli	  klara	  så	  fort	  som	  möjligt,	  beräknat	  runt	  vecka	  30-‐31.	  
	  
Sista	  etappen	  på	  DW44-‐50	  kommer	  att	  få	  byggställning	  under	  vecka	  30.	  Där	  kommer	  balkongerna	  
bara	  att	  lagas	  och	  få	  nya	  ytskikt,	  förutsatt	  att	  Stark	  inte	  hittar	  en	  balkong	  med	  större	  skador.	  
	  
Utökade	  tvättider	  –	  DW8	  och	  DW34	  
Vi	  har	  nu	  förändrat	  tvättiderna	  för	  alla	  tvättstugor	  utom	  DW22	  (se	  information	  nedan).	  De	  utökade	  
tvättiderna	  börjar	  gälla	  från	  måndag	  13	  juli	  och	  sitter	  uppe	  i	  tvättstugorna.	  
	  
Det	  finns	  en	  risk	  att	  vissa	  tvättider	  kommer	  i	  kläm.	  Vet	  du	  med	  dig	  att	  du	  har	  tvättid	  bokad	  måndag	  
13	  juli	  och	  senare,	  dubbelkolla	  tiden	  före	  dess	  samt	  eventuellt	  boka	  om	  så	  undviks	  missförstånd.	  
	  
Tvättstugorna	  i	  DW22	  fortsätter	  ni	  boka	  på	  samma	  sätt	  som	  ni	  gör	  i	  dagsläget.	  Det	  beror	  på	  att	  vi	  
inte	  har	  kunnat	  ändra	  tiderna	  på	  grund	  av	  tekniska	  problem.	  Vi	  återkommer	  så	  snart	  det	  är	  ordnat.	  
	  
Hobbyrum	  
Vi	  vill	  påminna	  om	  det	  hobbyrum	  som	  finns	  i	  DW28.	  Här	  kan	  man	  snickra	  och	  skruva	  men	  kanske	  
inte	  måla	  då	  det	  är	  begränsad	  ventilation.	  Nyckel	  hämtas	  hos	  styrelsen	  mot	  deposition	  på	  500	  kr.	  
	  
Digitala	  utskick	  
Vi	  försöker	  skicka	  så	  mycket	  information	  som	  möjligt	  digitalt.	  Mejla	  gärna	  din	  e-‐postadress	  till:	  
info@brfdoktorn.se	  för	  framtida	  utskick	  som	  till	  exempel	  det	  här	  nyhetsbrevet.	  
	  
Facebook-‐grupp	  
Vi	  har	  startat	  en	  Facebook-‐grupp	  för	  föreningens	  boende	  i	  syfte	  att	  öka	  grannsamverkan.	  Tanken	  
med	  denna	  grupp	  är	  att	  de	  boende	  på	  ett	  enkelt	  sätt	  kan	  få	  kontakt	  med	  sina	  grannar	  om	  man	  till	  
exempel	  behöver	  låna	  verktyg,	  cykelpump	  eller	  få	  hjälp	  md	  något	  annat.	  Gruppen	  fungerar	  också	  
om	  man	  har	  allmänna	  frågor	  att	  ställa	  till	  varandra.	  Denna	  grupp	  ska	  dock	  inte	  användas	  för	  
felanmälningar,	  vänligen	  kontakta	  styrelsen	  som	  vanligt	  för	  det.	  	  
	  
Sök	  efter:	  BRF	  Doktorn	  på	  Facebook	  och	  be	  att	  få	  gå	  med	  i	  gruppen.	  
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Sophusen	  
Våra	  sophus	  blir	  snabbt	  fulla,	  speciellt	  under	  helger.	  Vi	  ber	  er	  därför	  att	  kontrollera	  om	  sophuset	  
är	  fullt,	  annars	  titta	  i	  luckan	  bredvid	  eller	  lämna	  soporna	  i	  ett	  närliggande	  sophus.	  Försök	  även	  
kasta	  in	  påsen	  så	  långt	  ni	  kan	  så	  det	  inte	  stockas	  upp	  närmast	  luckan.	  Vi	  ber	  er	  även	  att	  aldrig	  
lämna	  påsar	  utanför	  sophusen	  om	  det	  är	  fullt,	  det	  för	  att	  undvika	  att	  skadedjur	  som	  kråkor	  och	  
råttor	  drar	  sig	  till	  sophusen.	  
	  
Mobil	  miljöstation	  för	  farligt	  avfall	  
Om	  du	  inte	  har	  möjlighet	  att	  ta	  dig	  till	  återvinningscentralen	  i	  Sätra	  kan	  du	  lämna	  farligt	  avfall	  och	  
mindre	  elektronik	  i	  Fruängens	  centrum	  på	  busstorget	  kl.	  19.00-‐19.45	  följande	  datum:	  fredag	  
28/8	  och	  fredag	  30/10.	  Läs	  mer	  på:	  http://www.stockholmvatten.se/mobila	  
	  
FTI	  –	  Förpacknings-‐	  och	  Tidningsinsamlingen	  
I	  dagsläget	  är	  närmaste	  station	  för	  källsortering	  och	  återvinning	  på	  vägen	  till	  Fruängens	  centrum.	  
Men	  om	  alla	  boende	  lämnar	  önskemål	  till	  den	  organisation	  som	  har	  hand	  om	  återvinning	  i	  Sverige	  
(FTI)	  kanske	  de	  bygger	  en	  ny	  station	  närmare.	  
	  
Växel:	  08-‐566	  144	  00	  
E-‐post:	  info@ftiab.se	  
Hemsida:	  www.ftiab.se	  
	  
För	  att	  få	  en	  återvinningsstation	  i	  närheten	  krävs	  att	  FTI	  anser	  att	  det	  är	  en	  miljöfördel	  och	  lämplig	  
plats	  samt	  att	  kommunen	  anvisar	  dem	  mark	  och	  ger	  bygglov.	  Platsen	  ska	  även	  vara	  lätt	  att	  nå	  för	  
besökare	  men	  även	  för	  deras	  personal.	  
	  
Grannsamverkan	  sommartid	  
Under	  sommaren	  kan	  det	  vara	  lockande	  att	  ställa	  upp	  portarna	  men	  vi	  ber	  er	  undvika	  detta	  i	  
brottsförebyggande	  syfte.	  Utöver	  några	  få	  entreprenörer	  rörande	  balkongprojektet	  har	  vi	  inga	  
andra	  pågående	  arbeten	  så	  det	  är	  endast	  boende	  och	  deras	  gäster	  som	  bör	  röra	  sig	  i	  
trappuppgångarna.	  Semestertid	  kan	  vi	  även	  hjälpas	  åt	  att	  hålla	  koll	  när	  grannarna	  är	  bortresta	  för	  
inbrottsförsök.	  Var	  observant	  på	  vilka	  du	  släpper	  in	  i	  porten	  och	  fråga	  vad	  deras	  ärende	  är.	  
	  
Sommarhälsning	  
Vi	  vill	  passa	  på	  att	  önska	  alla	  en	  riktigt	  trevlig	  sommar	  och	  även	  tacka	  för	  ert	  tålamod	  och	  visad	  
hänsyn	  i	  det	  pågående	  balkongprojektet.	  
	  
Med	  vänliga	  hälsningar	  
	  
Styrelsen	  
Brf	  Doktorn	  
	  

	  
	  


