INFORMATION FRÅN BRF ARENAN JULI 2020
Hej, hoppas alla i föreningen haft en skön sommar.
Vi önskar nyinflyttade Malin Olausson och Mathias Jonestrand i lgh. 332 välkomna!
Soprummet/papperskartongkärlet
Vi vill uppmana alla boende att trycka/platta ihop pappersförpackningarna i kärlet så att vi
utnyttjar kärlet på bästa sätt. Större wellpappkartonger lämnas till nyöppnade
återvinningscentralen bakom Stora Coop Värmdö. Det finns också en återvinningsstation med
gångavstånd vid korsningen/rondellen Gustavsbergs Allé och Villagatan som tar emot
wellpapp.
Fettrattar från Värmdö Kommun
Fettrattar har delats ut till de boende på Rekordvägen 1 och 3 för att underlätta hanteringen av
överblivet matlagningsfett, t.ex. oljemarinader och frityrolja mm. Vi ber boende att vara noga
med användningen av dessa för att undvika nya proppar i våra rör, efter stamspolningen.
Rester av fett i stekpannan eller gratängformen torkas ur med ett hushållspapper innan disk.
Avloppspump
En avloppspump har införskaffats av föreningen. Avloppspumpen kan lånas för att ta bort
mindre proppar i kök och badrum.
Parkeringsplatser
Vi har just nu lediga parkeringsplatser för uthyrning i vårt område. Linda Höglund på
Rekordvägen 1 är ansvarig för uthyrning av parkeringsplatser. Sprid gärna till vänner i
närliggande områden att parkeringsplatser finns lediga att hyra. Om boende i vår förening
behöver en parkering har de förtur och de externt uthyrda parkeringsplatserna sägs upp.
Bastubokning
Bokning av bastun kan göras via Farstadals Samfällighetsförening på deras hemsida
(https://www.villanfarstadal.se/). Vid bokning uppge föreningens första bokstav (A = Arenan)
samt de 3 siffrorna längst upp på utsidan av din lägenhetsdörr.
PB Mark & Miljö
Gräset mellan Villan och lekparken kommer inte klippas med syfte att gynna pollination, för
en biologisk hållbar miljö.
Individuell Mätning och Debitering av hushållsel (Home Solutions)
Inloggning i Lägenhetsportalen på Home Solutions hemsida fungerar för nuvarande inte.
Företaget utför just nu en uppdatering.
Solcellerna
Solcellerna har varit i drift sedan mitten av oktober 2019 och har under de första 9 månaderna
producerat ca 36 000 kWh el.
EN FORTSATT TREVLIG SOMMAR ÖNSKAR STYRELSEN!

