
 

 
 

  

Brf Felicia Strand – Medlemsbrev december 2020 

Hej alla medlemmar!  

 

STAMSPOLNING NU I DECEMBER 

Solna Högtrycksspolning kommer att högtrycksspola stammarna i alla kök, badrum och toalett. De kommer 

att gå igenom samtliga lägenheter mellan den 14 och 18 december. Meddelande om när de vill ha åtkomst till 

just din lägenhet och vad du behöver förbereda så att de kommer åt vattenlås och golvbrunn finns i din 

brevlåda.  

 

Om du inte har möjlighet att vara hemma den aktuella dagen kan nycklar lämnas till deras personal i porten  

kl 08.00 den aviserade dagen.  
 

ELLADDNING I GARAGET PÅ GÅNG 

Styrelsen har under hösten undersökt ett antal olika alternativ för att installera elladdning på våra 17 garageplatser. 

Vi är nu i mål och under december/januari påbörjas arbetet.  

 

Du som har plats i garaget och önskar elanslutning meddelar det till styrelsen via BRF-mejlen, se nedan. Det 

kommer att utgå en fast avgift per månad för att ha elladdning på sin garageplats, vi återkommer med exakt summa.  

 

TVÄTTSTUGAN 

På förekommen anledning vill vi ta upp att det inte är tillåtet att färga kläder i våra gemensamma 

tvättmaskiner i tvättstugan. Det kan dröja sig kvar färgrester i maskinen som missfärgar tvätten för någon 

annan.  

 

SNART ÄR DET JUL IGEN 

Nu under den mörka årstiden är vi många som har tända ljus och julpynt i olika former. Var gärna särskilt 

uppmärksam på dina ljus och testa brandvarnare så att de fortfarande har batterier genom att trycka på den 

knapp som de flesta brandvarnare är utrustade med. 

 

Vi vill också be er att inte bygga berg i soprummet med kartonger och glas under jul- och nyårsveckorna. 

Veolia som hämtar våra sopor kan tyvärr inte garantera några extra tömningar under december så vänta gärna 

dag om det är fullt.  

 

Granen lämnar man på någon av de särskilda återvinningsplatserna i området (t ex vid Luma) och inte i 

grovsoporna.  

 
 

Med vänlig hälsning, 

Styrelsen BRF Felicia Strand 

 

Epost: brffeliciastrand@gmail.com,  

hemsida: http://brffeliciastrand.se/  
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