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Tack till alla som deltog på årsmötet!
Styrelsen jobbar nu på att få till en bra säkerhetslösning för samtliga portar, vi tar också fram 
ett underlag för bredbandsanslutning via fiber och ser över behovet av rörelsedetektorer till 
belysningen i källar- och tvättstugeutrymmen.

Städdagen
Söndag 17:e maj klockan 11 samlas vi för ett gemensamt krafttag som avslutas med 
korvgrillning. Vi hoppas att vi är många som deltar på årets städdag som i år även inkluderar 
en rensning av cyklar som inte har någon ägare. Läs mer om detta på anslaget i porten.

Digitalt nyhetsbrev
Detta är det sista nyhetsbrevet som föreningen kommer att distribuera i pappersform till 
samtliga boende i föreningen. Om du inte fått detta nyhetsbrev i din e-postlåda, gå in på 
www.brfbolmen1.se

Skriv in för och efternamn samt din e-postadress i respektive fält, 
och du är därmed prenumerant av föreningens nyhetsbrev. Har du 
inte möjlighet att läsa e-post, kontakta styrelsen för att hitta annan 
lösning.



Fönsterrenovering
Pågår under vår och sommar med den tredje och sista etappen.

Sophantering
Vänligen lämna inte dina grovsopor i gemensamma utrymmen såsom i trapphus, källare samt 
utanför och inne i föreningens sopstationer. Detta medför extra kostnader för föreningen och 
således oss som boende.
Återigen vill vi påminna om att sopkärlen inte får bli rågade. Ramlar påsarna ur när kärlen 
dras till sopbilen så plockar sophämtarna inte upp påsarna. Så lägg påsen i något av de andra 
kärlen om det som står närmast dörren är fyllt till kanten. 
Vi måste alla hjälpas åt för att få en bättre sophantering i föreningen.

En gemensam skål för balkongerna
En gemensam skål för våra balkonger kommer att utbringas under försommaren beroende på 
när slutbeviset kommer. Förhoppningsvis under första halvan av juni. För er som inte har 
balkong se till att hänga hos grannen denna dag eller njut av att ni fått mer plats vid borden i 
vår fina park.
Nycklarna till involverade i etapp 1 är nu återlämnade. Nycklar återlämnas när samtliga 
besiktningsanmärkningar i varje etapp är åtgärdade. 

Parken
Styrelsen jobbar på att ta fram en plan för återplantering och föryngring av vår park med 
bärbuskar och fruktträd.
I parken har föreningen ett antal odlingslådor som man kan stå i kö till. Just nu finns en ledig 
så maila styrelsen och ställ dig i kö info@brfbolmen1.se. 
Hyresregler för odlingslotter finns på föreningens hemsida.
Efterlysning:
Hyr du odlingslott C, hör av dig till styrelsen omgående, tack!

Facebookgrupp Brf Bolmen 1
En	 informell	 mötesplats	 för	 bostadsrättsinnehavare	 och	 hyresgäster	 i	 bostadsrättsföreningen	 
Bolmen	 1.	 Gå	 gärna	 med	 för	 att	 möta	 dina	 grannar	 på	 sociala	 medier.	 
Frågor,	 funderingar,	 kritik	 etc	 skickas	 till	 styrelsemailen	 info@brfbolmen1.se	 vill	 du	 däremot	 
fråga	 grannen	 om	 råd	 är	 Facebook	 ett	 perfekt	 forum.
Generell	 information	 från	 styrelsen	 meddelas	 endast	 i	 ett	 fåtal	 fall	 på	 FB	 när	 det	 är	 information	 
som	 styrelsen	 vill	 nå	 ut	 med	 snabbt.	 Vi	 flaggar	 också	 för	 uppdateringar	 på	 vår	 hemsida	 
www.brfbolmen1.se	 där	 du	 finner	 information	 som	 rör	 det	 mesta	 runt	 vårt	 boende.

Bostadsrättsföreningen Bolmen1
Kontakt: info@brfbolmen1.se

Org.nr: 769618-3008
Postadress: Brf Bolmen, c/o Wikén, Bolmensvägen 22, 120 50 Årsta

Hemsida: www.brfbolmen1.se


