
RÖKERINYTT   december 2018 

   

 

 
   

 

 

 

BRF RÖKERIET 
 

Centralt i Sundbyberg 

 
 
Avgiftsfri månad  
Låt oss börja med en glad nyhet! Det gångna året har 
varit ännu ett bra ekonomiskt år för oss i Brf Rökeriet 
och vi kan därför även i år ge en avgiftsfri månad för 
alla som bor här nu. Det innebär att avin i december, 
som avser januari månads avgift, inte behöver betalas.  
 
Det finns inga garantier för att den avgiftsfria månaden 
kommer att bli återkommande varje år, utan vi tar ett 
år i taget och utifrån hur ekonomin ser ut!  
 
Redo för vintern 

Stort tack till alla som kom ut på 
gården lördagen den 20 oktober 
och hjälpte till med höststädningen. 
Ett särskilt tack till Ellen Hultqvist 
och Monica Lüneburg Bergh för det 
fantastiska jobb de gjort under året 
och under den torra, varma 
sommaren!  
 

I slutet av november fick vi också, traditionsenligt, en 
fin gran på gården! 
 
Dags att flytta cyklar 
De som inte använder sina cyklar bör ta in dem från 
gården nu! Flera cykelställ kommer inom kort att 
flyttas in för vintern.  
 
Dessutom är cykelförrådet fullt igen och vi uppmanar 
alla att märka upp sina cyklar där. Förrådet är inte 
tänkt för lång förvaring, utan vi ber er att avlägsna de 
cyklar som ni inte använder regelbundet. Barncyklar får 
förmodligen plats i era egna källarförråd. Ta kontakt 
med någon i styrelsen om ni vill ha hjälp med att flytta 
er cykel.  
 
VÄLKOMMEN PÅ GLÖGG 
Alla boende hälsas varmt 
välkomna på glögg och 
pepparkakor på gården, 
torsdagen den 13 december 
klockan 18.00!  
 

 
 
Hissrenovering i sommar 
Som ni vet kommer alla hissar ett renoveras under 
kommande år. 2019 är det dags för hissarna i port 5 
och 9. Arbetet planeras till veckorna 22-27, alltså från 
den 27 maj till den 5 juli. Vi återkommer med exakta 
startdatum längre fram. Varje hiss tar ungefär 15-20 
arbetsdagar att renovera.   
 
Precis som vid renoveringen i port 3 kan vi inte 
använda hissen under tiden, utan måste tyvärr gå i 
trapporna. Styrelsen vet att det blir besvärligt men har 
förlagt arbetet till en period då många kanske är 
bortresta. Vi försöker naturligtvis även denna gång 
vara till hjälp om vi kan.  
 
Motionsdags och årsmöte 
Enligt stadgarna ska motioner till årsmötet vara 
inlämnade senast den 1 februari.  

Årsmötet kommer att hållas onsdagen den 24 april, så 
boka redan nu in den kvällen! 

 
Advent- och juletid  
– dags att testa brandvarnaren 
Som vanligt så här års vill vi påminna alla om att testa 
sin brandvarnare och att byta batteri om det behövs!  

De som inte har en fungerande brandvarnare eller som 
behöver hjälp att kontrollera den kan höra av sig till 
styrelsen! Vi hjälper gärna till! 

          
 

God Jul och Gott Nytt År 
önskar styrelsen till er alla! 


