
MÅNADSBLAD OKTOBER 2019 
Vi i styrelsen fortsätter att dela med oss av senaste tidens händelser – 

stort som smått. 

 

Brandrond – Styrelsen har gjort en kvartalsbrandrond och det var nästan inga 

anmärkningar. Som ni känner till måste alla trapphus (inkl under trappan på 

källarplan) och källargångar helt hållas fria från cyklar, sparkcyklar, färghinkar, 

pulkor, växter, rullatorer och barnvagnar etc då dessa är utrymningsvägar vid 

eventuell brand. Alla dina ägodelar måste förvaras innanför din dörr eller i ditt 

källarförråd. Detta gäller även dörrmattor och kransar etc som hängs på utsidan av 

din ytterdörr (p.g.a. brandrisk). Tack till alla för att ni förhåller er till detta! 

 

Container – den 4-11 november kommer en container att ställas i valvet mellan 

GIIIB 31 och 35. Här kan ni slänga grovsopor, som tex möbler, leksaker och andra 

skrymmande saker av tex trä, metall eller plast. Inget miljöfarligt (kemikalier, 

oljor, färg etc) är tillåtet att slängas i containern. Vi påminner om den mobila 

miljöstationen som kommer till Frösunda torg varannan torsdag, jämna veckor, kl 

19:00-19:30. 

 

Inpasseringssystem – nytt inpasseringssystem är på gång och arbete pågår. Planerad 

implementation är de första veckorna i november. Mer detaljerad information kommer då 

delges. 

 

Radonmätning – 30 lägenheter kommer bli utvalda för en obligatorisk radonmätning. 

Styrelsen kommer informera berörda medlemmar. 

 

Sophantering – plast och plåtkärl kommer inom kort att finnas i resp soprum.  

Till dig som har hem-eller städhjälp, vänligen se till att de har nyckel till soprum om så 

behövs.  

 

Tvättstugor – styrelsen påminner om att vi har 3 tvättstugor varar en har en 

grovtvättmaskin (Pomonagatan 1). 

 

Värmesystemet – delningen av värmesystemet är nu klart. Det kan fortfarande vara lite 

obalans och har du problem med värmen, kontakta erik@frosundet2.se (kontakta inte 

CEMI) 

 

Mvh, Styrelsen Brf Frösundet 2 

 

 
Svar på de flesta frågor kan hittas på www.frosundet2.se Det går även bra att kontakta 

styrelsen på: info@frosundet2.se eller 08-122 04 160 

mailto:erik@frosundet2.se

