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Status på takrenoveringarna. 
Renoveringarna av våra tak är nu under slutfasen. Man håller i 
nuläget på med de sista längorna och kommer enligt planen att 
vara klar med dessa nu före jul. Efter nyår kommer man att ta 
hand om taket på föreningshuset som också det är i stort behov 
av åtgärder. 
 
Angående julgranar. 
Under jul så är det ju många av oss som har julgran och som 
behöver göra sig av med denna efter julhelgerna. Julgranar skall 
absolut inte slängas i andra kärl för avfall. Liksom tidigare år så 
kan man med fördel lämna sin julgran utanför tvättstugan så 
kommer vi att från föreningen att beställa hämtning av dessa 
från kommunen i slutet av januari.  
 
Bolinderbyns checklista inför jul och vinter. 
För att inte drabbas av obehagliga överraskningar tänk på 
följande: 
 
 Var försiktig med levande ljus! 
 Byt batteri i brandvarnaren och funktionstesta den. 
 En smart idé är att testa även jordfelsbrytaren. 
 Brandsläckare och brandfilt är julklappar med omtanke i år 

också. 
 Gör det enklare att ploga snö genom att ta bort allt som 

blockerar gångvägarna. 
 Parkera inte så att infarter blockeras, då går det inte att 

snöröja.  
 Titta gärna på informationsfilmen om brandskydd som ligger på 

hemsidan under Bo i Bolinderbyn / brandskydd. 
 



  



 
Och så lite om sopsortering. 
Då det troligen blir mer att hantera nu inför jul än 
vanliga veckor ber vi om hjälp att hålla ordning vid 
återvinningsstationen. 
Enligt uppgift från leverantören kommer kärlen för plast och 
papper att tömmas ungefär som vanligt med eventuellt någon 
dags förskjutning.  
Är det fullt i ett kärl, titta i nästa samt packa så effektivt om 
möjligt.  

Vik ihop och platta till!  
En liten påminnelse kan också vara på sin plats: större emballage 
som ex Tv-apparater och liknande ska helst inte alls kastas hos 
oss utan hänvisas till Kommunens uppsamlingsplatser.  
 
Vart? 
Presentpapper  
 pappersförpackningar. 

Presentsnören 
 hushållssopor. 

Värmeljuskopp 
 metallförpackning 

Trasiga lampor 
 el-burens lamplåda 

Batterier 
 i batterilådan utanpå el-buren.. 
 
Nedfrusna brevlådor. 
Kylan börjar komma och låsen på brevlådan kan frysa och bli 
svåra att låsa upp. En låsspray som innehåller grafit är bästa valet 
för att förebygga problemet. Leverantören tipsar om Assa Abloy 
De-icer spray för att tina ett redan fruset lås.  
Man kan även applicera stearin, vax eller paraffin på luckans 
kanter så fryser de inte fast.  
 
  



 
Råttor och fågelmatning. 
 Styrelsen vill påminna om att det är förbjudet att mata fåglar 
eftersom maten kan spilla ner på marken. Att lägga frö och mat 
direkt på marken är mer än förbjudet.  
Anledningen till detta är att fågelmat även fungerar som råttmat 
och våra avtal om skadedjursbekämpning gäller inte om det 
matas fåglar i området. 
 
Angående flaggning. 
Hantering av flaggning på den flaggstång som vi har i byn utanför 
länga 11 sköts av 2 personer som delar på ansvaret. Den ena av 
dessa har önskat frånträda det ansvaret. Om någon boende i byn 
är intresserad av att hjälpa till med detta så hör av er till styrelsen 
så förmedlar vi kontakten. Vi hoppas att vi kan fortsätta att ha 
flaggning på flaggstången som vi haft tidigare. 
 
 

Kalender. 
10 Januari – Nästa styrelsemöte. 
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Kontaktlista 

För felanmälan och fastighetsskötsel, kontakta EFS AB: 
EFS Kundtjänst tel 08 - 580 119 50  

Mån-Tor kl 08 -16, Fre kl 08-14, lunchstängt kl 11-12 
Felanmälan på nätet: www.efsab.se 

Välj ”Felanmälan” i vänstra kolumnen. 

 
Jourtjänst (alla övriga tider för akuta fel): 0708 - 39 14 79 

För frågor om föreningen, maila helst till:  info@bolinderbyn.se 
 

Det minskar styrelsens arbetsbelastning och ger generellt sett bättre och 
mer exakta svar. Annars nås styrelsen per telefon: 

Ordförande Stefan Barmé 0765 – 26 93 12 

Tvättstugan Patrik Olsson 0735 – 11 35 15 

Ekonomi & låntagning Jan Vestlund 0705 – 11 60 23 

P-platser Johan Dibb 0707 – 77 25 93 

Underhåll och ombyggnader 
Michael Christiansen 
Patrik Olsson 

0706 – 10 25 07  
0735 – 11 35 15 

Föreningslokalen Frida Törnvall 0739 – 10 12 54 

Nyckelärenden 
Lars Robertsson 
Sofi Nilsson 

0707 – 89 69 91 
0702 – 46 89 30 

Miljö och avfall 
Lars Robertsson 
Sofi Nilsson 

0707 – 89 69 91 
0702 – 46 89 30 

Trädgårdsärenden 
Patrik Olsson 
Frida Törnvall 

0735 – 11 35 15 
0739 – 10 12 54 

Lägenhetsöverlåtelser 
Jörgen Westman 
Johan Dibb 

0708 – 86 23 81 
0707 – 77 25 93 

Hemsida Jörgen Westman 0708 – 86 23 81 

 


