
  

 

 

 

 

BRF Trädgårdsmästaren 

Rabattvägen 42-44 

162 43 Vällingby 

styrelsen@tradgardsmastaren.org 

Informationsbrev april 2020 

2020-05-20 

 

Hej alla boende i Brf Trädgårdsmästaren Johannelund,  

Vi i styrelsen tänkte informera lite vad som har hänt senaste sen sist och vad vi arbetar 

med just nu. 

Hemsida 

Föreningen har en hemsida http://tradgardsmastaren.org/ 

 

Årsavgift 

Då ingen höjning av årsavgift har skett under flera år har nu styrelsen beslutat att höja 

årsavgiften fr o m 20200701 med 2%. 

 

Årsstämma 

Preliminärt datum för årsstämman är den 24/6.  

Pga rådande omständigheter kanske det blir via skype. 

Styrelsen återkommer med mer info. 

 

Vårstädning 

Styrelsen har beslutat att avvakta vårstädningen. Om någon medlem önskar får man 

gärna gå ut och rensa/städa på området. Kontakta styrelsen om du behöver låna 

redskap. 

Kompost 

Om du slänger trädgårdsavfall i komposten är det viktigt att du samtidigt rör om allting för att 

det ska komma in luft. Klipp ner allting i väldigt små bitar. 

http://tradgardsmastaren.org/
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Tvättstuga 

Tänk på att i dessa Coronatider att torka av handtag osv när du har använt tvättstugan.  

 

Självförvaltning 

Styrelsen undrar om det finns någon/några i föreningen som gärna vill hjälpa till med lite 

lättare sysslor som t ex klippa gräsmattan, rensa i trädgård, klippa buskar/träd osv. 

Hjälper man till utgår en ersättning som dras av på månadsavgiften. 

Är du intresserad kontakta styrelsen. 

Filter 

Hoppas att alla har bytt sina filter som sitter i elementen som man ska byta 1 gång/år.  

I förra infobrevet skrev vi att kostnaden för filter kommer att läggas som en 

engångssumma på er månadsavgift. Styrelsen har beslutat att föreningen ska stå för 

kostnaden. 

Trappuppgångar  

Trapphuset är en livsviktig utrymningsväg vilket innebär att t ex cykel, vagn, rullator, 

skohyllor inte får står i trapphuset. Vår fastighetsskötaren har fått i uppdrag att se till att 

det inte står saker i trapphuset. 

Tvättstugan  

Får torktumlaren en felkod F66 betyder det att den måste rensas från ludd.  

Det är därför viktigt att när man användt torktumlaren att rengöra på 3 ställen. 

1) rengör luddfiltret i luckan. 

2) rengör i luckan som finns bak på höger sida. Stäng av elen. Skruva loss locket och 

rengör med t ex dammvippan. Sätt på elen. 

3) rengör de båda filter i lucköppningen 

 

Om vi alla hjälps åt kan vi undvika onödiga kostnader för att Miele kommer ut och 

rengör.  
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Med vänliga hälsningar, 

Styrelsen 


