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Lär	  känna	  nya	  hemsidan	  
www.brfrokeriet.se!	  Det	  är	  namnet	  på	  vår	  hemsida,	  
som	  är	  i	  gång	  sedan	  i	  juni.	  	  
	  

	  

	  
På	  hemsidan	  hittar	  man	  bland	  annat	  alla	  våra	  
dokument,	  tidigare	  nummer	  av	  Rökerinytt,	  stadgar,	  
ordnings-‐	  och	  trivselregler,	  information	  om	  underhåll	  
och	  renoveringar	  –	  och	  mycket	  mer!	  
	  

	  
	  

Ta	  gärna	  för	  vana	  att	  gå	  in	  
mellan	  varven	  för	  att	  se	  
om	  det	  publicerats	  några	  
nyheter!	  	  
	  
Hemsidan	  går	  också	  att	  
läsa	  i	  läsplatta	  och	  
mobiltelefon.	  
	  
	  
	  

	  
Välkomna!	  
Vi	  hälsar	  våra	  nya	  grannar	  Tomas,	  Jim	  och	  Susanne	  
Jerkenhag	  i	  port	  nr	  5	  varmt	  välkomna!	  	  
	  
Missa	  inte	  höststädningen!	  
Det	  är	  dags	  att	  planera	  in	  höstens	  
städdag;	  lördagen	  den	  14	  oktober	  
klockan	  10.00	  till	  cirka	  kl	  13.00.	  Som	  
vanligt	  avslutas	  städningen	  med	  
korvgrillning,	  om	  vädret	  så	  tillåter!	  
	  
Avloppsspolning	  
Denna	  vecka,	  torsdag	  och	  fredag,	  ska	  Avloppsteknik	  
spola	  våra	  stickledningar	  enligt	  följande:	  
Rökerigränd	  9	  -‐	  13:	  torsdagen	  den	  14	  september	  
Rökerigränd	  1	  -‐	  7:	  fredagen	  den	  15	  september.  
Om	  ni	  inte	  kan	  vara	  hemma	  ska	  nycklar	  lämnas	  till	  Leif	  
Fagerberg	  i	  port	  3,	  mellan	  kl	  7.30	  och	  8.00	  den	  aktuella	  
morgonen!	  

Nu	  rustas	  gården	  upp	  
Med	  start	  den	  18	  september	  ska	  innergården	  få	  en	  
ansiktslyftning.	  Det	  kommer	  innebära	  begränsad	  
framkomlighet	  och	  en	  hel	  del	  störande	  ljud	  dagtid	  men	  
det	  blir	  fint	  när	  det	  är	  klart!	  Läs	  mer	  på	  baksidan	  och	  
på	  www.brfrokeriet.se!	  
	  
Ljusprojicering	  på	  Nybergs	  Torg	  

I	  augusti	  genomförde	  
Förvaltaren	  en	  prov-‐
projicering	  på	  Nybergs	  
Torg.	  Planering	  och	  
arbete	  pågår	  men	  
förmodligen	  kommer	  en	  
liten	  lättviktig	  projektor	  
att	  sättas	  upp	  ovanför	  7-‐
Eleven	  för	  kommande	  
konstprojicering	  på	  det	  
tegelröda	  huset.	  

	  

TREVLIG HÖST önskar styrelsen! 
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Renovering på gården
Måndagen den 18 september inleds ett större arbete på vår 
innergård. Arbetet kommer att pågå varje vardag mellan 
klockan 08.00 till längst 17.00 i två till tre veckor. 

De arbeten som ska utföras är:
q  justering av stensättning med störst behov
q  ersättning av rutten träsarg med fastgjuten kantsten 
     runt ytterkanten av stensättningen, cirka 150 meter
q  utbyte av rutten träsarg i innercirkeln
q  reparation av den ena trappan till innercirkeln 
q  byte av den andra trappan till en ramp 

Framkomligheten kommer att vara begränsad, så gården 
stängs av för trafik och lekområdet stängs av helt. Barn får, 
av säkerhetsskäl, inte vistas på gården själva under tiden. 

Vi ber alla medlemmar att i minsta möjliga mån störa hantverkarna med frågor 
och synpunkter under arbetet. Alla sådana frågor hänvisas till styrelsen.

Det är naturligtvis oundvikligt att det kommer bli en hel del störande ljud under 
arbetstid. 

Läs mer om arbetet och bakgrunden till gårdsrenoveringen på www.brfrokeriet.se.

Styrelsen beklagar olägenheten som arbetet skapar men som belöning får vi en 
finare gård att njuta av lång tid framöver!

Styrelsen Brf Rökeriet, september 2017


