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Ventilationen 

Vi har valt Sotaren i Stockholm, Skfm Lars Sundström AB, att bl.a. rensa och 

kontrollera ventilationen i fastigheten och arbetet med det har försenats. Mer 

information kommer att skickas ut löpande via e-post.  

Extrastämma 

Tack till er som kom på extrastämman i augusti, vi hade ett mycket trevligt 

mingel efteråt. Stadgarna är antagna och vi väntar på att de ska registreras, 

Bolagsverket har lång handläggningstid. Vi skickar ut dessa så snart allt är klart. 

Rökning och fimpar 

Tänk på att rökning på balkongen skapar obehag för grannarna, gå långt ifrån 

huset när ni ska röka. Släng inte fimparna på gården eller framför entrén, utan i 

din egen askkopp. 

Soporna 

Soporna sorteras inte alltid som de ska. Genom att sopsortera rätt och slänga 

tidningar, plast, glas, kartong och tyg i återvinningsstationen på 

Kampementsgatan så kan det mesta återvinnas. Det är viktigt att vi alla tänker 

på att sopsortera för att undvika onödiga kostnader för föreningen samt ta 

hand om miljön.  

Vi har hittat mycket som inte får slängas i våra sopor, bl.a. cykeldäck och 

pizzakartonger som dessutom blockerar inkastet. 

För er som komposterar och slänger avfall i den bruna påsen i matavfallsluckan 

vill vi påpeka att man inte får slänga blommor eller växter där utan endast 

matavfall. 

Läs gärna mer på vår hemsida hur man sopsorterar: 

http://brfordonnansen3.se/information/sopor-och-matavfall/ 

  

http://brfordonnansen3.se/information/sopor-och-matavfall/


Tvättstugan 

Det har kommit in lite önskemål gällande tvättstugans tvättider. Därför har 

man nu två timmar på sig att börja tvätta innan tvättiden är förverkad, tidigare 

var det endast en timme. 

Tänk på att använda tvättpåse när bygel-behån ska tvättas. Tvättmaskinen har 

fått repareras pga. av bygeln har fastnat i trumman vilket orsakar onödiga 

kostnader.  

Ekonomisk förvaltning 

Vår ekonomiska förvaltare Agenta har blivit uppköpta av Riksbyggen och heter 

numera RBekonomi. Kundtjänsten har tel. nr 08-522 182 42 och öppet mån-fre 

mellan kl. 8-18. De hjälper dig gärna med avier, inbetalningar och avgifter.  

Mer information finns här: https://www.rbekonomi.se 

Ombyggnation av de två butikslokalerna 

Styrelsen har beslutat att inte gå vidare i den här frågan, de kommer att 

fortsätta hyras ut till företag. 

Hemsidan 

Gå gärna in på vår hemsida http://brfordonnansen3.se där det finns mycket 

information och tveka inte att hör av er till oss om ni några synpunkter eller 

förslag och idéer. 

Hälsningar Styrelsen 
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