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- För Dig som vill veta vad som händer i vår förening. Hemsida: http://brfrunhallen.se/ 

Reflektioner
En sådan alldeles speciell sommar vi har haft i år. Ingen har någonsin 
upplevt något liknande. En sådan värme från midsommar tills nu i mitten 
av augusti. Temperaturen har ju legat på +25 till +32 grader. Vad skall vi 
tro är detta den klimatförändring som vi varnats för?

Tisdagsgruppen
Samlas i vecka med ojämnt nummer kl. 13.00 frivilligt för den som
kan.
Ovannämnda har ju inneburit att gruppen som jobbat med 
trädgårdsarbete det vill säga bl a klippa gräsmattor, rensa ogräs, rensa 
häckar från ovälkomna rotskott från ask, lönn o dyl inte kunnat göra så 
mycket i den vägen. Rutinen är först litet arbete sedan kaffestund och inte
sällan avhandlas mycket informellt stort som smått som berör boendet 
och föreningen.

Husgruppen har varit mycket aktiv i sommar, vilket inneburit att 
styrelsen vid styrelsemötet den 8 augusti kunde anta en offert från 
företaget Miljöbelysning som innebär att alla lampor i vår 
utomhusbelysning byts ut till så kallade LED-lampor, som är energisnålare 
och hållbarare än nuvarande lampor. Miljöbelysning lämnar en garanti på 
5 år under denna tid svarar de för byte av eventuellt trasiga lampor. De 
nya lamporna är nu installerade.

Ansvar för routern i respektive lägenhet. Styrelsen 
vill informera alla om att enligt avtal, stadgar och bostadsrättslag ligger 
routern på lägenhetsinnehavarens ansvar. 

Ändring av låscylindern i dörren till elskåpet som 
ligger i resp trapphus
Låscylindern har ändrats så att var och en med 
hushållsnyckeln/vindsnyckeln kan komma in i elskåpet där våra 
huvudsäkringar finns.

Klotter i hus 3 på väggen mot Mörbyvägen har borttagits.

Tvättstugan Högarna av bortglömda kläder och textilier växer i 
tvättstugan. Här finns en hel del barnkläder samt säkert ett halvt dussin 
tygservetter med monogram samt annat linne och frotté. Titta in i 

http://brfrunhallen.se/


tvättstugan och medtag det som tillhör er. Det som blir kvar kommer att 
lämnas till klädinsamlingen.

Höstfesten den 25 augusti 2018.
Klockan 13.00 samlas vi på parkeringen i mittersta carporten där 
vi ställer upp bord och stolar. Carporten behöver utrymmas på 
bilar senast klockan 10.00. Plockmat på ”Planka” kommer att 
serveras samt vin, öl, alkoholfritt, vatten och kaffe/te.  
Föranmälan behövs denna gång senast den 19 augusti till Barbro 
Danielsson (barbrocdanielsson@gmail.com) tel 08 51178274. 
Hjärtligt välkomna allesammans.

Utgiven 2018–08-14 av styrelsen för Brf Runhällen. / Barbro Danielsson
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