
 

 

Till medlemmarna i Brf Diametern December 2017 

NYTT I DIAMETERN 

Festligt och 
fullsatt firande 
Ett 40-tal medlemmar samlades för att fira 

föreningens 60-årsjubileum den 2 december 
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Ordförande Jonas 
Sheiakh hälsade alla 
välkomna och berättade 
lite om vad som är på 
gång i huset.      
   Festkommittén med 
Gilles Rose Brissonet och 
Louise Dahlin i spetsen 
hade pyntat lokalen och 
dukat upp en smakfull 
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buffé tillsammans med 
Leena Jylli, Magdalena 
Ekenberg och Agneta 
Svederud. Utanför 
fönstret tindrade granen 
som Rolf Harlert och 
Magnus Viberg fått på 
plats under dagen.  
   Stort tack till alla för en 
fin kväll! 

Nya armaturerna på plats 

Husets nyhetsbrev 

Nummer 2, 2017 
 
Kära medlem! 
Med detta nyhetsbrev vill vi 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 information 
på föreningens webbsida och via vår egen 
Facebookgrupp. 
 
Då året går mot sitt slut vill vi i styrelsen 
passa på att önska alla en riktigt 

God Jul  och 
Gott Nytt År 

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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Nu har hela fastigheten fått nya armaturer som 
har installerats med rörelsevakter i trapphus och 
gemensamma utrymmen. Vi hoppas detta 
kommer att underlätta för alla när man rör sig i 
fastigheten. 
     Styrelsen har fått några frågor om att ljuset 
upplevs som starkt även när lamporna står i 
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energisparläge. De är i nuläget inställda på 
25 procent som överenskommet med 
leverantören.  
    Det vi kan komma att göra är att i de fall 
som det finns fler armaturer per 
våningsplan släcka ner en eller två av dem 
så att endast en lampa är tänd till 25 
procent hela tiden för att ytterligare spara 
energi. 
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Här är dina nya grannar 
 
Föreningen vill gärna uppmärksamma alla  
våra nya grannar som blivit medlemmar i 
Diametern under 2017. Varmt välkomna! 

• Linnea Sundling och John Östhem, port 45 

• Jonas Sheiakh, port 45 

• Ann Damoison Larsson, port 51 

• Lisa Blomqvist, port 49 

• Mats Karlsson, port 47 

• Jesper Andersson, port 45  

• Ylva Johnsson, Atlasvägen 45 

 

Kolla brandvarnaren! 
I varje lägenhet ska 
det finnas fungerande 
brandvarnare. Kom 
ihåg att regelbundet 
kontrollera att de 
fungerar, särskilt nu i 
jultider när många 
tänder levande ljus 
hemma. 
 
 

     Cylinderbytet försenat 
Som tidigare meddelats har det planerade 
låscylinderbytet fått skjutas upp på grund av 
att en vital del av det nya låssystemet saknades 
från leverantören. 
   Troligen genomförs bytet i början av 2018.  
 
• Behåll och använd dina gamla nycklar som 
vanligt tills vidare 
• Styrelsen återkommer med ny information 
när bytet kan genomföras 
• Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter 
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  Trädgårdsförrådet städat  
Föreningens trädgårdsförråd är nu genom-
gånget, rensat och städat.     
    Inledningsvis liknade arbetet närmast en 
arkeologisk utgrävning, men nu är ordningen 
återställd. Redskapsarsenalen är inventerad 
och står klar för kommande trevliga 
arbetsdagar och insatser i trädgården. 
 

     Hobbyrummet nästa 
Styrelsen har även inlett ett arbete med att 
rensa ur föreningens hobbyrum på gammalt, 
trasigt och skräpigt material och rusta upp 
med ny färg, nya bänkar och verktyg.  
   Rummet kommer därefter att kunna bokas 
av medlemmar. Mer information kommer när 
vi närmar oss färdigställande. 
    Under 2018 fortsätter vi att inventera och 
ordningställa övriga lokaler och utrymmen.  
 

Ditt engagemang behövs 
Det finns stora möjligheter att engagera sig 
och driva projekt i vår förening.  
    Under våren vill vi till exempel göra 
verklighet av den trädgårdsgrupp som 
diskuterats samt en trivselgrupp som kan ha 
ansvar för sammankomster etc. 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 


