
 

 2017-12-05 

 

Brf Ångturbinen, Järla Sjö 

Medlemsinformation december 2017 

Vår utemiljö 

Vi medlemmar i föreningen har ett gemensamt ansvar för hur vår 
utemiljö ser ut. Styrelsen vill påminna om några ordningsregler för 
allas vår trevnad. 
Cyklar skall stå i cykelställ eller i cykelrum, ej på gräsmattan i vår 
trädgård eller på era uteplatser. Alla gräsmattor – även de runt 
uteplatserna - tillhör föreningen och skall hållas rena och fria från 
saker. Lekplatsen bör med jämna mellanrum plockas i ordning från 
leksaker. Snart kommer snön och bra om alla tar hand om sina 
leksaker innan dess. Låt inte era hundar stå och skälla på balkongen. 

Vår innemiljö 

Allt som ställs i allmänna förråd ska märkas med namn. Inget får 
förvaras i trapphusen, varken dörrmattor, stövlar, barnvagnar eller 
annat. Se info angående Brandsäkerhet. 
Kontrollera din brandvarnare regelbundet. Nu i juletid med tända ljus 
kan det vara bra att ha en brandsläckare och brandfilt hemma, finns 
till bra pris på Kjell & Company. 

Lägenhetsnummer 

Utanför er dörr uppe i vänster hörn finns ett tresiffrigt nummer som 
är föreningens lägenhetsnummer och som används vid all kontakt 
med föreningen eller mäklare. Det fyrsiffriga numret är lantmäteriets 
nationella register över alla bostadslägenheter i Sverige.  

Tillåtna spiskåpor 

Endast spiskåpor utan motor anpassade för mekanisk frånluft är 
tillåtna att koppla till ventilationssystemet. Det finns inte så många 
leverantörer av spiskåpor anpassade för mekanisk frånluft, några är 
FläktWoods, Franke och Fjäråskupan.  

Webbplats för Järla sjö-området  

Se länken http://jarlasjo.se/ Finns mycket information om området. 

   
God Jul och Gott Nytt År önskar styrelsen! 

Vid ombyggnation 

Skicka en ansökan till styrelsen för 
godkännande före ombyggnationen 
startar, med bilagd ritning.  Sätt 
upp lapp i porten för kännedom till 
grannarna om när och hur länge 
ombygget sker. 

Brandsäkerhet 

* Kontrollera era brandvarnare 
regelbundet, filtret i spiskåpan 
rengörs i diskmaskinen, så att fett 
inte droppar ned på varm platta. 
* Barnvagnar, blommor, cyklar, 
mattor, byggmaterial, stövlar och 
annat får av brandsäkerhetsskäl 
inte förvaras i trapphuset.  
*Lägg inte reklam och tidningar 
ovanpå brevboxarna.  

Sophantering 

* I vårt gemensamma soprum 
lägger vi hushållssoporna i de stora 
behållarna och matavfallet i de 
mindre behållarna.  Var noga med 
att sortera matavfallet rätt, annars 
hämtas inte soporna. 
*Tidningar, kartonger, 
plastförpackningar, batterier och 
glas lämnas på återvinnings-
stationen vid infarten till Järla Sjö. 
*Möbler och annat får man själv 
frakta till återvinningsstationen i 
Östervik.  

Kontakt 

Har du frågor om ditt boende 
kontakta styrelsen i första hand på 
angturbinen@gmail.com.Du kan 
även kontakta någon i styrelsen 
direkt. Namn och adress hittar du i 
portarna. Se även webbplats 

http://www.brfangturbinen.se/ 
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