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Nya medlemmar
Vi hälsar Victor Lundberg S45, Mats Lundqvist K42, Hanna Löfgren Dervå och Alexander Eklund
K26 samt Jonas Ericsson K27 välkomna till föreningen.
Ny styrelse
På årsstämman i december 2011 fick föreningen en ny styrelse som består av:
• Jonas Johansson, ordförande
• Maria Bane, vice ordförande
• Caroline Lillevang, kassör/ekonomi
• Mattias Petersson, sekreterare
• Catharina Lins, ledamot
• Firouzeh Büller, suppleant
• Jan Rosdahl, suppleant
• Fred Åkesson, representant HSB Stockholm
Kontaktuppgifter till styrelsen finns i varje port.
Tvättstugor
Styrelsen har under en längre tid arbetat med inköpet av ny energisnål tvättutrustning till
tvättstugorna på Knypplerskevägen 38 och 30, samt Snörmakarvägen 49. Den 15 februari var
leverantören Söderkyl här och levererade nya tvättmaskiner och torkskåp som förhoppningsvis ska
ge problemfri drift under många år framåt.
Brand Snörmakarvägen
Den 16/2 inträffade en brand i barnvagnsförrådet på Snörmakarvägen. Ingen människa kom till
skada, men tre barnvagnar och ett rör för avrinning från stuprännan brann upp. Rökutvecklingen var
kraftig, polis och brandkår har varit på plats och förvaltare och försäkringsbolag är inkopplade, vi
återkommer när vi har fått mer information. Försäkringsbolaget har anlitat OCAB för sanering av
berörda utrymmen, detta utförs under vecka 9. De cyklar som fanns i förrådet har tillfälligt flyttats
till pannrummet på Knypplerskevägen 31.
Vi vill i samband med detta också påminna om att vi alla kan hjälpas åt att minska risken för
framtida bränder genom att hålla portar och källardörrar låsta, samt källargångar och trapphus fria
från skräp och annat brandfarligt material.
Nya mailadresser
Föreningen har köpt in domänen http://www.brfdynan.se för en planerad hemsida. I samband med
detta har vi också nya e-postadresser till de olika funktionerna. De nya adresserna finns även på
tavlorna i portarna sen i vintras. Även de gamla adresserna fungerar tills vidare.
Styrelsen: info@brfdynan.se
Gästis: gastis@brfdynan.se
Valberedningen: valberedning@brfdynan.se

_________________________________________________________________________________________________
Mailadress till styrelsen: info@brfdynan.se
Bokning Gästis: gastis@brfdynan.se
Fastighetsförvaltare: Storholmen Förvaltning AB
Felanmälan via telefon 0771-786 786 eller e-post felanmalan@storholmen.se

Gruppanslutning bredband
Styrelsen har börjat titta på alternativet att gruppansluta föreningens samtliga lägenheter till
Bredbandsbolaget. Fördelen med detta är främst en kraftigt sänkt månadskostnad för
bredbandsanslutningen. I dagsläget kostar 100Mbit från Bredbandsbolaget drygt 250 kronor i
månaden. Vid en gruppanslutning skulle kostnaden hamna på 125 kronor i månaden för bredband
och IP-telefoni. Detta kräver dock att samtliga lägenheter ansluts. Föreningen får då en faktura för
samtliga lägenheters anslutning och kostnaden får istället tas ut på månadsavgiften.
Styrelsen är precis i början på arbetet och vi tar gärna emot synpunkter från medlemmarna. Tanken
är att genomföra en enkät bland medlemmarna så småningom.
Källarförråd
Föreningens källare är mer eller mindre fuktiga. Vi vill därför uppmana alla att se över sina förråd
och inte placera organiskt material som kartonger och liknande direkt mot golv och ytterväggar.
Den fukt som finns i källarna måste ges möjlighet att ventileras bort för att förhindra mikrobiell
påväxt (mögel).
Balkonggolv
Som vi tidigare har nämnt ska alla som har trätrall eller liknande, som hindrar avrinning av dag- och
smältvatten från balkongen, plocka bort detta vintertid. För att undvika problem med fukt och
sprickbildning är det även viktigt att skotta/sopa bort snön från betonggolvet.

Vänliga hälsningar
Styrelsen
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