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Hej	  medlemmar	  och	  boende	  inom	  Brf	  Vikingen	  6!	  	  
	  
På	  måndag	  den	  2	  maj	  2016	  kl.	  18:30	  är	  det	  dags	  för	  föreningens	  årsstämma,	  stämman	  
hålls	  för	  dig	  som	  bostadsrättsägare	  och	  kommer	  att	  äga	  rum	  i	  föreningslokalen	  som	  
tidigare	  aviserats	  i	  kallelsen.	  
	  
Då	  våren	  är	  runt	  hörnet	  så	  är	  det	  snart	  dags	  för	  vårstädning,	  på	  vårstädningen	  samlas	  
alla	  boende	  och	  gör	  fint	  på	  vår	  gård.	  Denna	  äger	  rum	  söndag	  den	  8	  maj	  2016	  kl.11:00	  
Föreningen	  bjuder	  på	  kaffe,	  läsk,	  grillkorv	  och	  tilltugg	  för	  att	  hålla	  energin	  uppe!	  
	  
Under	  år	  2015	  uppmärksammades	  det	  att	  flera	  småfåglar	  blivit	  ihjälbitna	  runt	  
fastigheten,	  du	  som	  djurägare	  har	  enligt	  lag	  skyldighet	  att	  se	  till	  att	  ditt	  tamdjur	  inte	  
skadar	  vilda	  djur.	  En	  rekommendation	  är	  att	  inte	  släppa	  ut	  katter	  under	  natten	  &	  att	  
hålla	  hundar	  kopplade	  eller	  ha	  så	  pass	  koll	  att	  de	  ej	  kan	  skada	  vilda	  djur.	  	  
	  
Runt	  fastigheten	  finns	  det	  gott	  om	  vilda	  djur	  men	  det	  finns	  i	  Stockholm	  få	  med	  
behörighet	  för	  att	  ta	  hand	  om	  skadade	  vilda	  djur.	  Du	  ska	  aldrig	  ingripa	  utan	  att	  först	  ta	  
kontakt	  med	  behörig,	  på	  Stockholms	  Viltfågel	  Rehab	  www.svr.se	  listas	  olika	  
journummer	  beroende	  på	  vilket	  skadat	  eller	  sjukt	  djur	  man	  stöter	  på.	  
	  
I	  samband	  med	  detta	  måste	  det	  upphöra	  helt	  att	  man	  slänger/lägger	  ut	  mat	  längst	  
husväggarna,	  förutom	  att	  möglig/dålig	  mat	  kan	  vara	  direkt	  skadligt	  för	  djuren	  så	  lockar	  
detta	  även	  till	  sig	  rovdjur	  samt	  skadedjur.	  
	  
Det	  har	  inkommit	  synpunkter	  på	  att	  man	  slänger	  smutstvätt	  i	  de	  tvätt-‐vagnar	  som	  finns	  i	  
Tvättstugan.	  Dessa	  är	  avsedda	  för	  att	  användas	  till	  ren	  tvätt	  och	  att	  man	  då	  väljer	  att	  
slänga	  smutstvätt	  i	  dessa	  vagnar	  är	  varken	  trevligt	  eller	  hygieniskt.	  
	  
Den	  24	  april	  2016	  genomfördes	  en	  rensning	  av	  omärkta	  cyklar	  och	  tillhörigheter	  efter	  
informationen	  som	  tidigare	  gått	  ut	  i	  portarna.	  Cyklarna	  omhändertas	  under	  3	  månader,	  
därför	  behöver	  du/ni	  som	  saknar	  något	  ur	  cykelrummen	  snarast	  kontakta	  styrelsen.	  
Styrelsen	  har	  också	  tagit	  beslut	  om	  att	  en	  årlig	  rensning	  kommer	  att	  ske	  framöver.	  
	  
Inför	  våren	  och	  sommaren	  behövs	  det	  fler	  personer	  med	  engagemang	  i	  att	  hålla	  gården	  
fin	  med	  blommor.	  I	  blomstergruppen	  passar	  du	  som	  gillar	  enkelt	  trädgårdsarbete,	  så	  
som	  att	  plantera	  och	  vattna	  blommor.	  Vid	  bristande	  intresse	  behövs	  istället	  extern	  tas	  in.	  
Intresserad?	  Maila	  blomstergruppen@brfvikingen.se	  eller	  kontakta	  portansvarig. 
	  
Vi	  hoppas	  få	  träffa	  er	  på	  vårstädningen	  och	  önskar	  er	  alla	  en	  fortsatt	  fin	  vår!	  
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