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Vattenskador	  
Föreningen	  har	  på	  sista	  tiden	  drabbats	  av	  ett	  flertal	  vattenskador.	  Statistik	  från	  försäkringsbolagen	  
visar	  att	  diskmaskiner	  står	  för	  var	  fjärde	  fukt-‐	  och	  vattenskada	  i	  kök.	  Läckor	  från	  diskmaskiner	  
beror	  oftast	  på	  trasiga	  slangar	  och	  fästen,	  så	  det	  är	  viktigt	  att	  kontrollera	  dessa	  regelbundet.	  Tänk	  
också	  på	  att	  ha	  ett	  skydd	  under	  diskmaskinen.	  Det	  kan	  vara	  ett	  vattentätt	  golv	  eller	  ett	  disk-‐
maskinsunderlägg/läckageskydd/droppskydd.	  Ha	  gärna	  läckageskydd	  under	  kyl	  och	  frys	  också.	  
	  
Storstädning	  av	  tvättstugorna	  på	  DW8,	  22	  samt	  34	  
Den	  13	  juli	  har	  styrelsen	  blockerat	  vissa	  tvättider	  med	  en	  blå	  cylinder.	  Detta	  för	  att	  vi	  har	  beställt	  
storstädning	  av	  tvättstugorna	  och	  ber	  att	  ni	  respekterar	  detta	  så	  att	  städningen	  kan	  bli	  genomförd.	  
	  
Vi	  passar	  på	  att	  påminna	  alla	  boende	  att	  efter	  varje	  tvättpass	  torka	  av	  tvättmaskiner	  m.m.,	  torka	  av	  
golv	  och	  ta	  bort	  ludd	  från	  torktumlarens	  filter.	  
	  
Vår	  utemiljö	  
Sommaren	  bjuder	  till	  mer	  utevistelse	  och	  det	  är	  mycket	  trevligt	  med	  liv	  och	  rörelse	  på	  våra	  gårdar.	  
Mindre	  trevligt	  är	  cigarettfimpar	  och	  skräp	  som	  lämnas	  kvar	  samt	  slängs	  utanför	  portar.	  Om	  vi	  alla	  
hjälps	  åt,	  kan	  utemiljön	  hållas	  snyggare.	  
	  
Styrelsen,	  internrevisor	  samt	  valberedning	  2016-‐2017	  
På	  föreningsstämman	  beslutades	  att	  följande	  personer	  ingår	  i	  styrelsen	  under	  2016-‐2017.	  
Internrevisor	  samt	  valberedning	  oförändrat.	  	  
	  

Magnus	  Almén	   Ordförande	   Arne	  Björklund	   Suppleant	  
Linus	  Axén	   Vice	  Ordförande	   Jan	  Jolby	   Suppleant	  
Nina	  Jördens	   Ekonomiansvarig	   Ulf	  Swärd	   Internrevisor	  
Anette	  Eklund	   Sekreterare	   Kerstin	  Lehtihet	   Valberedning	  (sammankallande)	  
Karolina	  Genberg	   Ledamot	   Inger	  Naess	   Valberedning	  
	  
Grannsamverkan	  under	  sommaren	  
Nu	  är	  det	  snart	  dags	  för	  semester	  och	  många	  är	  bortresta.	  Vi	  kan	  hjälpas	  åt	  att	  hålla	  koll	  på	  
avvikande	  aktiviteter	  på	  föreningens	  område	  och	  fastigheter	  och	  se	  till	  att	  inte	  lämna	  portar	  och	  
fönster	  öppna.	  Var	  även	  observant	  på	  vilka	  du	  släpper	  in	  i	  porten	  och	  fråga	  vad	  deras	  ärende	  är.	  	  
	  
Cyklar	  
Tänk	  på	  att	  låsa	  fast	  din	  cykel	  vid	  de	  cykelställ	  som	  står	  utställda	  på	  föreningens	  mark	  alternativt	  i	  
cykelrummen.	  Våra	  staket	  till	  källarna	  ska	  inte	  användas	  för	  detta	  syfte.	  
	  
Styrelsen	  önskar	  alla	  en	  riktigt	  glad	  sommar!	  
	  
Med	  vänliga	  hälsningar	  
	  

Styrelsen	  
Brf	  Doktorn	  

	  
	  


