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BoendeInfo
Inf orm ation till boende i Brf Lun den i S ol le ntuna

English
You can find an English version (google translated) of this document at
https://lundenisollentuna.se/boendeinfo

Ny styrelse
En ny styrelse valdes på årsstämman i
somras. Nu när semestrarna är slut är vi
igång igen. Vi är från vänster till höger:
Gunnar (ordförande), Ludvig, Jan, Husein,
Agneta, Christian och Filip (suppleant).
Säg gärna hej till oss om du ser oss i huset!

Parkering och Förråd
Föreningen har ett antal förråd som vi hyr
ut. De finns i fastighetens biytor – tex i
källarkorridoren. Hyran ligger på 650 kr/ kvadratmeter /år för den som bor i huset.
Vi har ett antal parkeringsplatser lediga – både inne i garaget och utomhus. Hör av dig vid intresse.
Priserna varierar en del, så hör av dig vid intresse.
Maila styrelsen@lundenisollentuna.se, eller lämna ett brev i lådan på Pilvägen 100 vid intresse! Om
du har en parkeringsplats eller förråd som du inte längre vill ha, så kontakta styrelsen för uppsägning.

Nya laddstationer!
Vi har nu installerat laddplatser för elbilar och laddhybrider!
Om du har en bil som du vill ladda kan du göra det hemma i huset. Ett antal bilplatser, samt en MCplats har skapats, och dessa har fått laddstationer.
Kontakta styrelsen vid intresse!

Hej då analog-tv!
ComHem har annonserat att de kommer stänga av det analoga TV-nätet den 8 september. De
kommer att gå över till att endast sända på digitala kanaler.
De flesta TV-apparater nyare än 2008 kan ta emot digital-TV. Om du endast har en analog-TV innebär
det att du inte kan titta på TV om du inte skaffar en ny apparat.
Även om du har en digital-TV kanske du måste ändra några inställningar.
Läs mer på ComHems hemsida https://www.comhem.se/tv/digitalisering eller kontakta
styrelsen@lundenisollentuna.se om du har frågor.
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Stopp i avlopp
Vi har återigen fått rapporter om stopp i avloppen.
Extra vanligt är det med stopp i köket, då rören från köket går till stammarna, som är i badrummen.
Lutningen på rören är svag, och de är känsliga för fett som stelnar.
I de flesta fallen handlar det om att boende spolar ner fett i avloppet. Gör inte det. Häll istället
stekflott tillsammans med matavfallet. Även på avlopp med mer lutning ska man inte spola ner fett i
avloppet.
Om du har problem, så pröva att hälla ner kokhett vatten blandat med diskmedel i avloppet. Det
löser fettproppar. Flera hela kastruller eller mer kan behövas.

Spara på vattnet
Vattenförbrukningen har ökat en del det senaste året. Det är varken bra för rören, miljön eller
plånboken. Nu i sommar har stockholmsregionens vattenbolag gått ut och varnat för vattenbrist, då
många använder väldigt mycket vatten.
Därför ber vi er att tänka till och vara rädda om det vatten vi har.

Cykelförråd
Det är mycket fullt med cyklar i första rummet i cykelrummet i höghuset. Tänk på att det finns mer
utrymme längre in, och att det finns ett cyckelrum i låghuset med!

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen BRF Lunden
Gunnar, Jan, Ludvig, Agneta, Filip, Husein, Christian

Sida 2 av 2

