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Brf Ångturbinen, Järla Sjö 

Medlemsinformation oktober 2017 
 

Ångturbinens städdag söndag den 22 oktober  

Vi samlas kl 10.30 för att rensa rabatter, kantskära gångarna och 
städa i trädgården. Märk era cyklar som ni vill ha kvar, för vi kommer 
att städa bort övergivna om tid gives. 
Kom och lär känna dina grannar. Avslutas med gemensam 
korvgrillning. 

Bredbandsbolaget tar över Canal Digital 

Den 20 november tar Bredbandsbolaget över kabel-tv i fastigheten.  
I samband med bytet kan det uppstå ett mindre avbrott i tjänsten.  
Ny kanalsökning på din tv behöver göras tidigast kl 18 på bytesdagen 
för att få tillgång till alla kanaler. Instruktion på kanalsökning hittar du 
i manualen till tv:n. 
Du som faktureras digital tv-tjänst kommer få ett brev från Canal 
Digital med mer information om hur ditt byte går till. 

Dags att se över era tätningslister 

Tänk på att tätningslisterna kan behöva bytas ut i fönster och 
balkongdörrar inför vinterkylan. 

Facebooksidan Järla sjö-Liv, Lust & Gemenskap 

Ett tips för er som vill veta mer om vad som sker i området.  
Våra boenderepresentanter i samfällighetens styrelse informerar om 
viktiga händelser i området. 

Ny webbplats för Järla sjö-området har lanserats 

Se länken http://jarlasjo.se/ Finns mycket information om området 
att läsa. Information om att det nu finns en bilpool i Järla sjö gick ut i 
slutet av maj. 

 

 

 

 

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. 

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 och 
föreningen får stå för eventuella 
kostnader. 
*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. 
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