
RÖKERINYTT september 2018
Fler hissbyten att vänta
I somras renoverades hissen i port 3 och arbetet tog 
tre veckor, precis som utlovats. Det var en hel del be-
svär under tiden men styrelsen kan ändå konstatera 
att det gick relativt bra. 

Nästa år är det dags för hissarna i portarna 5 och 9 att 
renoveras. Arbetet kommer även då att beställas till 
början av sommaren. Här några foton från arbetet i 
port 3:

Målning av golv nästa vecka
Måndagen den 17 september påbörjas ommålning 
av golven i soprummet, grovsoprummet och i slussen 
mellan hissen och garaget, där även dörren ska målas. 
Grovsoprummet kommer därför att vara stängt mel-
lan måndag morgon och torsdag morgon. Hushållsso-
por kan slängas som vanligt men kärlen för matsopor 
kommer att stå i trädgårdsrummet. Tillgång till gara-
get via hissen är avstängd måndag-onsdag morgon.

Missa inte höststädningen!
Det är dags att planera in höstens städdag; lördagen 
den 20 oktober klockan 10.00 till cirka kl 13.00. 
Som vanligt avslutas städningen med korvgrillning, 
om vädret så tillåter!

Välkomna!
Vi hälsar våra nya grannar Charlotta Lind-Vintersköld 
och Andreas Ingelstam i port nr 3 varmt välkomna! 

Nya hyresgäster på Café Cino
Den 1 oktober tar nya ägare över Café Cino. Bolaget 
heter Nybergs Torg Café handelsbolag. De nya ägarna 
tänker fräscha upp lokalen och konceptet litet och 
har inriktning på framför allt frukost, lunch samt after 
work. 

Moderna råttfångare
Det är åter Anticimex som sköter råttbekämpningen 
åt föreningen. De har meddelat att matstationerna 
med gift som vi har haft permanent utplacerade 
under senare år inte längre är tillåtna. Därför kom-
mer det i stället placeras ut två moderna, elektriska 
råttfångare, en på gården och en i gränden. 

Kall handdukstork?
Flera lägenheter fick problem med handdukstorken 
efter en oavsiktlig avstängning av vattnet vid arbeten 
på vattenledningarna längs med Prästgårdsgatan. 
Cirkulationen genom handdukstorkarna upphörde vid 
vattenavstängningen och har haft svårt att komma 
igång igen i vissa lägenheter. Om ni har kall hand- 
dukstork, hör av er till styrelsen så att vi kan hjälpa er!

Håll er uppdaterade!
Rökerinytt kommer, som bekant, ut fyra gånger om 
året. Övrig tid kan ni hålla er uppdaterade genom vår 
slutna Facebook-grupp (bli vän med någon i styrelsen 
så bjuds ni in) och på vår hemsida www.brfrokeriet.se

Fler foton 
finns på 
hem-
sidan!


