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Hej	  medlemmar	  och	  boende	  inom	  Brf	  Vikingen	  6!	  	  
	  
Nu	  under	  vecka	  39	  kommer	  bytet	  av	  vår	  undercentral	  att	  göras.	  I	  samband	  med	  
detta	  kommer	  varmvattnet	  att	  stängas	  av	  onsdagen	  den	  28/9	  för	  att	  åter	  sättas	  på	  
torsdagen	  den	  29/9.	  Under	  denna	  tid	  kommer	  man	  att	  ha	  kallvatten.	  
	  
Samfälligheten	  jobbar	  just	  nu	  med	  att	  förbättra	  belysningen	  runt	  om	  på	  Mjölnerbacken.	  
3	  stycken	  lyktstolpar	  kommer	  att	  bytas	  ut	  i	  backen	  bakom	  tvättstugan.	  
	  
Under	  hösten	  2016	  kommer	  en	  OVK/ventilations	  besiktning	  att	  utföras,	  ytterligare	  
information	  om	  detta	  kommer	  längre	  fram.	  Då	  det	  uppmärksammats	  att	  
papper/plastpåsar	  hittats	  i	  ventilationskanalen	  vill	  vi	  påpeka	  att	  detta	  är	  absolut	  
förbjudet!	  	  Detta	  resulterar	  i	  att	  ventilationssystemet	  inte	  fungerar.	  
	  
Det	  har	  inkommit	  synpunkter	  om	  att	  man	  lämnar	  kvar	  kläder	  i	  tvättstugan.	  Vi	  vill	  där	  
med	  uppmana	  om,	  att	  man	  plockar	  bort	  sina	  tillhörigheter.	  En	  återvinningsstation	  finns	  
på	  andra	  sidan	  vägen	  nere	  vid	  bankhuset,	  	  dit	  man	  själv	  tar	  sina	  	  saker	  och	  kastar.	  
	  
I	  slutet	  av	  juni	  var	  Anticimex	  här	  och	  fyllde	  på	  råttfällorna.	  I	  samband	  med	  detta	  
framkommer	  det	  att	  man	  idag	  inte	  får	  ställa	  ut	  dessa	  fällor	  i	  förebyggande	  syfte.	  Därför	  
kom	  dem	  åter	  den	  18/7	  för	  att	  inspektera	  fällorna.	  Det	  som	  då	  uppmärksammades	  var	  
att	  många	  av	  fällorna	  var	  orörda,	  vilket	  resulterade	  i	  att	  ett	  flertal	  av	  dessa	  plockades	  
bort.	  I	  augusti	  inkommer	  många	  samtal/E-‐post	  från	  boende	  om,	  att	  det	  åter	  finns	  råttor	  
som	  springer	  på	  gården.	  Styrelsen	  kontaktar	  åter	  Anticimex	  som	  kom	  och	  satte	  ut	  nya	  
fällor.	  Vi	  vill	  med	  anledning	  av	  detta	  åter	  påminna	  om	  att	  inte	  kasta	  ut	  matrester	  eller	  
dylikt	  genom	  fönster/balkongen	  då	  detta	  resulterar	  i	  mer	  råttor.	  	  
	  
Under	  sommaren	  har	  föreningslokalen	  bokats	  flitigt	  men,	  ett	  flertal	  har	  hört	  av	  sig	  till	  
styrelsen	  och	  påpekat	  att	  den	  är	  bokad	  men	  används	  inte.	  Detta	  har	  gjort	  att	  många	  som	  
vill	  använda	  sig	  av	  föreningslokalen	  inte	  har	  kunnat	  det.	  	  Därför	  måste	  vi	  nu	  gå	  ut	  med,	  
att	  på	  grund	  av	  att	  väldigt	  många	  inte	  avbokar	  när	  dem	  inte	  avser	  att	  använda	  den,	  så	  
kommer	  vi	  att	  börja	  debitera	  alla	  som	  inte	  avbokar	  med	  start	  första	  oktober.	  
	  
Vi	  vill	  påminna	  om	  att	  man	  inte	  får	  hänga/skaka	  mattor,	  täcken	  med	  mer	  över	  
balkongräcket.	  	  
	  
Avslutningsvis	  vill	  vi	  berätta	  att	  ett	  staket	  satts	  upp	  vid	  föreningslokalen.	  Detta	  med	  
anledning	  av	  att	  	  obehöriga	  nyttjat	  uteplatsen,	  och	  skadegörelse	  upptäckts.	  	  Nya	  
utemöbler	  till	  uteplatsen	  kommer	  att	  köpas	  in	  inom	  kort.	  
	  
Vi	  önskar	  alla	  en	  fortsatt	  fin	  höst!	  /Styrelsen,	  Brf	  Vikingen	  6	  


