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Laddboxar för el-och laddhybridbilar

Under maj månad kommer å�a laddboxar a� monteras på den norra delen av 

föreningens parkering. Om du är i behov av en laddplats nu eller senare så bör 

du ställa dig i den särskilda kö som upprä�ats. Kön för laddboxarna sköts av 

SBC och telefonnumret dit är 018–656471.

Nedskräpning

Det är inte förbjudet a� röka i sin lägenhet eller på sin balkong om det inte stör

grannarna. Däremot är det förbjudet a� skräpa ner i natur och stadsmiljö. A� 

slänga fimpar och annat skräp ska straffas med böter. Det föreslår regeringen i 

en lagremiss. Så kasta inte fimpar och cigare�paket i raba�er och på 

föreningens gångstråk eller på annan plats. Det finns go� om papperskorgar i 

vårt område.

Biltvä�

A� tvä�a bilen inom föreningens område är inte okej. Enligt miljöbalken är det 

olagligt a� förorena mark, va�en och lu7. Olja, kemikalier och tungmetaller 

rinner rakt ut i sjöar och va�endrag via våra dagva�enledningar. Brf Kumminen

vill på de�a sä� bjuda 8ll och medverka 8ll en renare miljö.

Förmånliga erbjudanden

Brf Kumminen är medlem i en förening som heter ”Bostadsrä�erna”. Du som 

boende här har en rad förmåner som föreningen ”Bostadsrä�erna” har 

förhandlat fram. Till exempel kan du få förmånliga priser på datorer, skrivare 

och andra IT-produkter. Sector Alarm erbjuder e� fördelak8gt hemlarmspaket 

8ll dig som bor i en ansluten bostadsrä�sförening. Vill du veta mer så kan du 

logga in på ”Bostadsrä�ernas” hemsida. Användarnamn är Brf Kumminen och 

lösenordet är 2349.
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Våra fönster

När garan8smörjningen av föreningens fönster och balkongdörrar gjordes 

under veckorna 12 och 13 var det e� flertal lägenheter som inte var 

iordningställda inför besöket och y�erligare några medlemmar ville inte ha 

besök varför bytet av vädringsfilter och garan8besiktning inte kunde 

genomföras. Styrelsen vill understryka a� det enligt våra stadgar är 

bostadsrä�shavarens skyldighet a� sörja för underhåll och repara8oner av glas 

och bågar i lägenhetens y�er- och innerfönster med 8llhörande beslag, 

gångjärn och handtag. Därför känns det märkligt a� gensvaret var så svagt med

tanke på a� kostnaden för den genomförda kontrollen inklusive filterbytet inte 

skulle drabba den boende.

Årsmötet

Glöm inte bort årsmötet den 25 maj kl.18.00. Informa8on om mötesplats och 

gällande rekommenda8oner från Folkhälsomyndigheten återkommer vi om 

senare. 

Styrelsen önskar er en skön vår


