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 Snö på din balkong? 
Glöm inte att du är skyldig att skotta bort snö 

på balkongen för att undvika isbildning och 

sprickor. Du ska också se till att det inte 

bildas istappar.   

GOD JUL & GOTT  

NYTT ÅR önskar Gisela, 

 Jonas, Otto, Petronella,  

Sara och Åsa i styrelsen,  

BRF Bigarråträdet 7 

Kontakt med styrelsen 
sker på följande sätt:  

- Lapp i föreningens brevlåda 

- E-postmeddelande till styrelsens adress: 

bigarratradet7@gmail.com  
  

BRANDSÄKERHET 

i huset 
Tänk på att inte lämna levande ljus 

obevakade och att det är ditt ansvar att du 

har en fungerande brandvarnare hemma.  

Du kan gärna läsa mer på: 

www.storstockholm.brand.se  

 

           Det är inte tillåtet att ställa saker  

i trapphuset (ex. cyklar, kängor, pulkor, 

barnvagnar och annat) – då det är din, 

din familjs och dina grannars ut-

rymningsväg!   

 

Saker som är placerade i trapphuset 

försvårar städningen och vårt 

gemensamma trapphus är inte en 

förlängning av din lägenhet.  

Nya medlemmar 

Vi välkomnar Ann-Charlotte & Kjell Hedenius 

som flyttar in på fyra trappor i huset.  
 

Till sist… tänk på att inte stänga  

igen lägenhetsdörrarna så hårt och damma 

gärna av listerna så blir det fint i  

trapphuset till helgerna! 

HANTERING AV SOPOR 

julklappspapper och  

nyårsflaskor…. 
Styrelsen vill vädja till alla boende i huset att 

tänka på att:   

-Förpacka soporna väl och att använda lite 

mer hållbara plastpåsar  

-Komprimera emballage, små kartonger  

och julklappspapper. Stora kartonger och  

större emballage måste lämnas till åter- 

vinningsstationen.   

-Slänga glasflaskor i återvinningen.  
 

Återvinningsstationer finns på 

Pontonjärgatan, Polhemsgatan eller Norr 

mälarstrand.  

 BALKONGER  

informationsmöte  

15 januari kl. 19 
Föreningens balkonggrupp vill bjuda in till 

ett separat möte för att berätta om projektet 

och kommer att redogöra för följande 

frågor: Vilka kan få balkong, vad är det som 

gäller, utseende, kostnader och tidsplan?  

Balkonger är något som den enskilde 

medlemmen själv får bekosta. Deltagarlista 

för mötet kommer att sättas upp i porten.  

  

BREDBAND OCH TV – 

NY LÖSNING 

i slutet av februari 2013  
Bifogar separat information om föreningens 

nya lösning gällande bredband, TV och 

telefoni.  

Har du frågor, kan du vända dig till styrelsen. 


