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Dags för vårstädning i föreningen!
Vårens städdag är inplanerad till söndagen den 3 juni och självklart hoppas vi att så många som
möjligt kan komma! Vi städar och gör fint både i och utanför husen, när jobbet är gjort grillar vi
korv och umgås.
Som alltid kommer vi även att ha en container där medlemmarna kan slänga sitt skräp. Den står på
plats fredag-måndag, alltså 1-4 juni. Tänk på att inget miljöfarligt avfall och inga elsopor får
slängas i containern.
Förrådsinventering
Ett utskick har gått ut om förrådsinventeringen där vi ber alla att komma in med uppgifter om sina
förråd. Många har redan gjort det och vi påminner övriga om att uppgifterna ska in senast den 31/5.
Det har tagit tid men med er hjälp ska vi ro det här i hamn! Förhoppningsvis ska alla som vill ha ett
förråd kunna få ett, och efter inventeringen ska det finnas ett fungerande kösystem för extraförråd.
Maila helst dina förrådsuppgifter till info@brfdynan.se, men det går förstås går bra att rapportera in
sina förråd genom en lapp i brevlådan till någon i styrelsen, en lapp till styrelserummet en
halvtrappa ned på Knypplerskevägen 32 eller ett telefonsamtal till någon i styrelsen också. Mer
information finns på anslagen i portarna.
Slamsugning av dagvattenbrunnar
Styrelsen upphandlar för närvarande en slamsugning av dagvattenbrunnarna kring föreningens hus
som kommer att genomföras i vår.
Gruppanslutning bredband
Vi har tidigare nämnt att styrelsen har börjat utvärdera en gruppanslutning till bredband för
föreningens medlemmar, en åtgärd som kan innebära goda besparingar. Vi har nu för avsikt att
skicka ut en enkät till alla medlemmar i början av juni där vi förklarar vad gruppanslutningen
innebär och tar in era synpunkter.
Branden och cykelförråd på Snörmakarvägen
Cykelrummet på Snörmakarvägen är nu sanerat och kan användas igen. För att hålla utrymmet
fräscht är det viktigt att inga sotiga och osanerade cyklar ställs in i förrådet! Du får antingen sanera
din cykel först eller plasta in den ordentligt, så att den inte smutsar ned varken utrymmet eller
medlemmarna som rör sig där.
Blomlådor på Snörmakarvägen söker skötare
Utanför huset på Snörmakarvägen 51 finns blomlådor av trä och som förra sommaren var fulla av
pelargoner. Men blommor behöver vatten och omvårdnad och därför efterlyser vi skötare.
Föreningen bekostar, efter överenskommelse, växter, jord och annat som kan behövas för skötseln.
Om ingen anmäler sig före städdagen forslas trälådorna bort.
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Jourutryckningar
På sistone har det varit ett flertal jourutryckningar till föreningen som hade kunnat undvikas. Som vi
flera gånger har påmint om är det den enskilde medlemmen som får bekosta jourutryckningar som
inte anses som akuta. Om exempelvis huvudsäkringen i källaren löser ut ska man i första hand
kontakta någon i styrelsen, då alla styrelsemedlemmar har nycklar till elskåpen och har fått
instruktioner i hur man byter säkring. Ring alltså någon i styrelsen först, innan ni ringer jouren. En
jourutryckning kostar över 2 000 kronor och vi måste alla hjälpas åt med att hålla nere kostnaderna.
Om det gäller ett akut ärende med risk för skador, exempelvis en vattenläcka, ska man naturligtvis
ringa jouren direkt.
Grillkvällar
Föreningen brukar ha grillkvällar den sista onsdagen i månaden under sommarmånaderna juni, juli
och augusti. Årets datum blir 27/6, 25/7 och 29/8. Föreningen står för korv och bröd och de som vill
delta får själva ta med sig dryck, grillen brukar vara varm från kl. 19.00. Regnar det så ställer vi in.
Vi hoppas självklart att så många som möjligt tar chansen att lära känna fler i föreningen!
Samråd om byggnationsplaner på Brommaplan
Som många säkert har uppmärksammat planeras stora nybyggnationer nere på Brommaplan. Bland
annat finns det planer på att däcka över busstorget och bygga 600-700 nya bostäder. Självklart
påverkar det oss som bor i närområdet. Vi vill därför informera om att kommunen håller
samrådsmöte i Kristofferskolan (Marklandsbacken 11) den 24/5 kl. 16-20. Den 8/5-29/6 finns
dessutom programhandlingarna att beskåda både på Tekniska nämndhuset på Fleminggatan och på
Brommaplans bibliotek. Så om du har några åsikter om nybyggnationerna, passa på att göra din röst
hörd på samrådsmötet!
Du kan också läsa mer om alla planerna kring Brommaplan på internet på:
www.stockholm.se/brommaplan
Vi efterlyser äldre foton från Brf Dynan!
Styrelsen har fått en del förfrågningar om bilder från när husen i Brf Dynan var nya, på området och
originalinredningarna i husen. Tyvärr är det ingen av oss som har varit med tillräckligt länge, men
vi vet att det finns andra som har bott länge i föreningen!
Vi tycker därför att det vore intressant om de som har foton och annat från föreningens historia
kunde dela med sig av dessa. En tanke är att vi skulle kunna publicera delar av det på föreningens
kommande hemsida så att alla medlemmar kan gå in och titta.
Om ni har något ni vill dela med er av får ni väldigt gärna kontakta någon i styrelsen!

Vänliga hälsningar
Styrelsen
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