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Under hösten och vintern 
har vi städat, röjt, målat, 
dragit ny el och skaffat 
ny utrustning till hobby-
verkstaden i källaren.  
   Nu är det äntligen dags 
för medlemmarna att ta 
lokalen i besittning igen.  
   Här kan du såga, 
snickra, måla och jobba 
med projekt som kanske 
inte alltid lämpar sig 
hemma i lägenheten.     
   Ansvarig för det hela 
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har Daniel Persson varit.  
Den 18 april kl 18:30 
visar Daniel rummet 
och de nya maskinerna 
och berättar om rutiner 
kring säkerhet och 
bokning. 
   Alla är välkomna!   
Den som bokar rummet 
kommer i samband med 
utkvittering att få skriva 
på ett enkelt kontrakt 
med ansvars- och 
förhållningsregler. 

Cylinderbytet har gått i lås 
 

Husets nyhetsbrev 

Nummer 1, 2018 
 
Kära medlem! 
Med detta nyhetsbrev vill vi regelbundet 
sprida information om vad som är på gång  
i fastigheten och föreningen. Nyheter och 
lägesuppdateringar samt info om vad vi 
diskuterar inför framtiden. 
    Du vet väl att du också hittar aktuell 
information på föreningens webbsida 
www.brfdiametern.se och kan diskutera 
och komma med förslag i vår egen 
Facebookgrupp. 
   Då nästa storhelg närmar sig vill styrelsen 
passa på att önska alla en riktigt  

Glad 
Påsk 
Styrelsen: 
Kontaktas för frågor och förslag  
lättast på mail: styrelse@brfdiametern.se 
 
Ordför:  Jonas Sheiakh, port 45  073-813 96 40 
Kassör: Mats Brohagen, 51  0707-81 34 06 
Ledam: Daniel Persson, 51  070-227 02 96  
             Gilles Rose Brissonet, 45 072-943 56 39 
Suppleanter:  
             Ronny Pettersson, 47 0737-00 48 10   
             Erik Brandhorst, 47  0705-40 12 08  
 

Fortsättning på nästa sida 
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Fredagen den 9 mars gjordes det planerade bytet 
av låssystem i fastigheten.  
    Som styrelsen tidigare informerat om finns det 
möjlighet att på egen bekostnad beställa fler 
nycklar, en egenkodad cylinder till din 
lägenhetsdörr eller hänglås med egenkodad 
cylinder till ditt förråd. 
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Kontakta styrelsen med ditt önskemål så 
skickar vi beställning till entreprenören. 
 
Prislista exklusive moms: 
Cylinder: 757 kronor 
Hänglås med cylinder: 1156 kronor 
Extra nyckel: 175 kronor 
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Här är dina nya grannar 
Sedan förra nyhetsbrevet har föreningen fått 
nya medlemmar i två lägenheter. Varmt 
välkomna säger vi till:  
- Sara och Mikael Löfvenberg, port 49 
- Martin Nilsson, port 51 

Vi byter pump och larm 
Vattenpumpen i källargången mellan 49:an 
och 51:an har haft problem på sistone och 
larmsystemet som är kopplat till den har 
larmat falskt ett stort antal gånger. 
   Vi byter nu inför vårsmältningen ut både 
pumpsystem och larm till mer tillförlitligt 
material för att förebygga översvämning.  
   Om du vid något tillfälle hör larmet - 
kontakta genast styrelsen. Försök inte själv 
att påverka pumparna eller stänga av larmet. 
 

     Nyheter i tvättstugan  
I höstas bytte vi en av de gamla tvätt-
maskinerna samt torkaggregaten i tork-
rummen. Nu i mars har vi uppdaterat resten 
av utrustningen och bytt ut den andra 
tvättmaskinen, torktumlaren och mangeln. 
   Vi har låtit plocka bort den gamla separata 
centrifugen, då den fungerat bristfälligt under 
en tid. De nya tvättmaskinerna har bra 
centrifugeringsfunktioner. 

 
I början av året 
genomförde vi en 
enkät om hur ni 
medlemmar 
använder 
tvättstugans 
maskiner och 
utrymmen. 42 av 
63 lägenheter 
svarade och 
lämnade åsikter 
och önskemål 
kring tvättstugan.     
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   Stort tack till alla som bidrog! Svaren ger bra 
information om vad ni medlemmar tycker är 
viktigt att vi tänker på framöver.  
   Några lärdomar från tvättstugeenkäten: 

- Det upplevs som lätt att få tvättider.  
- Av de som svarat använder ungefär en 

tredjedel ett torkrum, en tredjedel båda 
torkrummen. Flera medlemmar föreslår 
inköp av torkskåp för snabbare torkning. 

- De som vill kunna boka tider på plats i 
tvättstugan är ungefär lika många som 
de som föredrar digital bokning. 

- Många vill se en uppfräschning/mål-
ning av mangelrummet – något som vi 
hoppas kunna genomföra framöver. 

 

Seniorträff i Diametern 
Det har kommit önskemål om att ordna 
seniorträffar för medlemmar i vår lokal. 
Jättetrevlig idé – Gilles Rose Brissonet 
kommer att bjuda in till ett sådant tillfälle via 
information på anslagstavlorna. 
 

Odling i pallkrage  
Ett medlemsinitiativ till odling i pallkragar 
blir verklighet i vår. Fem pallkragar sätts upp 
på baksidan och varje år får nya 
odlingsintresserade möjlighet att ta över en 
låda. Ansvarig är Elin Sjöberg i port 49. 
 

Trädgårdsgrupp  
och andra initiativ 

Det finns stora möjligheter att engagera sig 
och driva projekt i vår förening.  
    Först och främst vill vi under våren göra 
verklighet av den trädgårdsgrupp som 
diskuterats. Hör av dig om du har idéer 
och/eller vill ta plats i en arbets- eller 
intressegrupp. 
    Till styrelse@brfdiametern.se eller med  
en lapp i föreningens brevlåda i port 49. 
 

 

 
 
 

 

Förslag eller frågor? 
Mejla gärna styrelsen på  
styrelse@brfdiametern.se 

Diametern på nätet  
Information och uppdateringar 
www.brfdiametern.se 

Facebook 
Följ och diskutera i vår 
egen Facebookgrupp 


