
 

 

   Till alla medlemmar i Brf Norrby 
   Medlemsbrev augusti 2019 
 
Tack alla ni 23 röstberättigade som deltog på föreningsstämman! Vågar vi hoppas på ett större 
deltagande nästa år? Glädjande var ändå det stora intresset av att delta i styrelsearbetet, då 5 st 
medlemmar nyvaldes till styrelsesuppleanter och intern revisor. Protokollet från mötet har delats ut till 
alla i brevinkastet. Om någon saknar protokoll finns detta på hemsidan www.brfnorrby.se eller kan fås 
från expeditionen. 
 
Några påminnelser 
Eftersom husen är byggda på 40-talet är de ganska lyhörda. Tänk därför på att inte störa grannarnas 
nattvila. Högljutt tal och skratt efter midnatt, klampande eller hög musik är exempel på sådant som 
stör. Tänk också på att vara tysta i trapphuset sena kvällar, nätter och tidiga morgnar. 
Det är ännu lagligt att röka på balkongen, men man kan gärna välja att låta bli eftersom röken lätt 
tränger in i grannarnas lägenheter.  
 
Så här slipper du stopp i köksavloppet och minskar risken för vattenskador  

1. Undvik fett i avloppet 
Spola ned så lite fett som möjligt i avloppet. Häll aldrig ned fett från fritöser i avloppet. Torka av 
tallrikar och stekpannor med hushållspapper innan du diskar (gäller även diskmaskin). 
2. Inga matrester i avloppet 
Skölj inte av matrester ned i vasken. Sådant som ris, couscous etc följer lätt genom vattenlås ned i 
rören där de torkar in och orsakar stopp. Skrapa av tallrikar i avfallspåsen innan du diskar. 
3. Spola själv rören med diskmedel regelbundet 
Häll ned några matskedar helt vanligt handdiskmedel i ena vasken och spola kokande vatten eller 
hett vatten från kranen i den andra vasken under ca en minut. Då sjunker diskmedlet ned i det ena 
röret och det andra röret värms upp. Flytta sedan kranen till den vask där du hällt diskmedlet och 
spola ca 4-5 min.  
4. Håll koll på hur vattnet rinner ut 
Rinner det ut dåligt eller ”kluckar” i avloppet ska du felanmäla till Sivert Christoffersson  
070-433 22 91. Han beställer då spolning av stammen. Du måste vara hemma när spolningen sker 
men föreningen betalar själva stamspolningen. Man kan först prova med en vanlig vaskrensare, 
men häll inte ut andra kemiska medel än diskmedel. 

 
Ett avloppsstopp kan uppkomma 1 år efter en stamspolning – eller aldrig. Mycket beror på skillnader i 
levnadsvanor och om man tillämpar ovanstående tips eller inte. Enligt stadgarna svarar föreningen för 
stammarna medan själva diskbänken och avsticket mellan stammen och diskbänken är medlemmarnas 
ansvar. Föreningens kostnader betalas ju även de av medlemmarna tillsammans och därför kan vi alla 
hjälpas åt att spara genom att tillämpa tipsen ovan.  

 
Höststädningen planeras till söndagen den 27 oktober ca kl. 10.00-14.00. Mer info kommer när vi 
närmar oss. Redan nu vill vi flagga för att cykelrensning kommer att genomföras i samband med 
städdagen. Märk din cykel i god tid med lägenhetsnummer, namn och datum! 
Cykelrummet är till för cyklar som används och är i gott skick. Vill du ha kvar ett gammalt ”vrak” får 
du ställa det i ditt eget förråd. Detsamma gäller barnvagnar och rullatorer. Har du kanske glömt att du 
inte får använda cykelrummet för andra tillhörigheter: Ta bort dessa redan nu! 
Grillsäsongen pågår fortfarande som bäst men ta in din grill innan vintern och ställ i ditt eget förråd. 
 
Arbeten i föreningen: Pågående arbete är byte av tak och fasadrenovering av hus 11, Synålsvägen 3-
11. Det blir klart till den 1 december om allt går bra och vädret så tillåter. År 2020 kommer prel. hus 
12, Galonvägen 2-8 att åtgärdas, med början på sensommaren.  
 
Bromma i augusti 2019  
Styrelsen 


