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Hej	  medlemmar	  och	  boende	  inom	  Brf	  Vikingen	  6!	  	  
	  
Vi	  vill	  börja	  med	  att	  uppmana	  alla	  att	  stänga	  dörrarna	  till	  portarna,	  då	  dessa	  ställts	  upp	  
och	  således	  står	  öppna	  dag	  som	  nattetid.	  Att	  hålla	  portarna	  stängda	  håller	  inte	  bara	  
inbrottstjuvar	  ute	  utan	  även	  skadedjur	  som	  annars	  kan	  ta	  sig	  in.	  
	  
Styrelsen	  har	  kontaktat	  Sundbybergs	  stad	  gällande	  den	  nedskräpning	  av	  skogsområdet	  
runt	  vår	  gård	  samt	  parkeringshuset	  som	  varit	  och	  det	  har	  påtalats	  att	  det	  i	  dagsläget	  är	  
mycket	  nedskräpat.	  Vi	  ser	  att	  detta	  bidrar	  till	  en	  ökad	  risk	  för	  att	  boende	  eller	  djur	  skall	  
skada	  sig.	  För	  allas	  trivsel	  så	  behöver	  vi	  alla	  hjälpas	  åt	  att	  minska	  nedskräpningen	  
genom	  att	  använda	  de	  befintliga	  papperskorgar	  och	  askkoppar	  som	  finns	  samt	  att	  som	  
hundägare	  använda	  bajspåsar	  och	  plockar	  upp	  efter	  sin	  hund.	  Utnyttjar	  man	  det	  
området	  runt	  huset	  så	  städa	  undan	  och	  släng	  skräpet	  efter	  dig	  och	  dina	  gäster.	  	  
	  
Nu	  finns	  ReTurens	  schema	  att	  ta	  del	  av	  på	  informationstavlan	  i	  er	  port.	  ReTuren	  tar	  ej	  
längre	  emot	  farligt	  avfall	  eller	  elektronik.	  Därför	  kan	  inte	  dessa	  föremål	  lämnas	  till	  
ReTuren,	  detta	  hänvisas	  till	  återvinningscentralen	  Kvarnkullen,	  Enköpingsvägen	  129	  
som	  ligger	  på	  andra	  sidan	  vägen	  vid	  Bankhuset.	  Vill	  vi	  starkt	  betona	  att	  man	  under	  inga	  
som	  helst	  omständigheter	  får	  ställa	  elektronik	  eller	  farligt	  avfall	  vid	  vändplan.	  
Grovsopor	  som	  skall	  slängas	  behöver	  överlämnas	  personligen	  till	  föraren,	  ReTuren. 

Vad	  händer	  inom	  Styrelsen?	  
-‐ Offerter	  på	  att	  bygga	  en	  dusch	  för	  föreningslokalen	  håller	  på	  att	  samlas	  in	  enligt	  

den	  motion	  som	  inkom	  på	  årsstämman.	  	  
-‐ Det	  har	  uppmärksammats	  att	  staketet	  runt	  innergården	  är	  i	  sämre	  skick,	  

styrelsen	  har	  därför	  beslutat	  att	  se	  över	  olika	  alternativ	  samt	  kalla	  in	  offerter	  för	  
en	  åtgärd.	  Vid	  besiktning	  av	  lekutrustningen	  har	  även	  synpunkter	  på	  upprustning	  
inkommit,	  även	  detta	  kommer	  att	  ses	  över.	  

-‐ Birgitta	  Ferm	  har	  den	  10	  augusti	  haft	  en	  sammankomst	  för	  boende	  som	  är	  
intresserade	  av	  att	  delta	  i	  blomstergruppen.	  	  

-‐ Höstfesten	  som	  planerats	  kommer	  att	  istället	  bli	  en	  vårfest.	  
	  	  
Gällande	  hemsidan	  så	  tar	  vi	  gärna	  emot	  feedback	  och	  önskemål.	  Dessa	  kan	  du	  skicka	  till	  
info@brfvikingen6.se,	  mailadress	  används	  enbart	  i	  ärenden	  rörande	  hemsidan!	  
	  
Vi	  i	  styrelsen	  vill	  önska	  er	  en	  fortsatt	  fin	  sommar,	  	  
Styrelsen,	  Brf	  Vikingen	  6	  
	  

	  
ALLA	  FRÅGOR	  SOM	  DYKER	  UPP	  ÄR	  NI	  VARMT	  VÄLKOMNA	  ATT	  STÄLLA	  TILL	  OSS	  I	  STYRELSEN!	  

NI	  KAN	  KONTAKTA	  STYRELSEN	  PER	  MAIL:	  STYRELSEN@BRVIKINGEN6.SE	  


