
Nyhetsbrev september  2019   

 

Hej!  

 
Här kommer lite information från styrelsen. 

 

● Sopor 
På förekommen anledning vill vi informera att hushållssopor slängs i sophuset vid 
Gamla Tyresövägen 308. Sopnedkastet vid Kyrkogårdsvägen 51 tillhör en annan 
förening.  
 
 

● Parkering vid gaveln på Kyrkogårdsvägen 49 
För allas trevnad och säkerhet vill vi upplysa om att parkering på såväl innergård som 
gaveln på Kyrkogårdsvägen 49 inte är tillåtet. Det brukar inte vara några problem att 
hitta parkeringsplats på närliggande gator. 
 
 

● Leksaker och trädgårdsmöbler 
Vi är många som samsas om trädgården. Glöm därför inte att plocka undan efter er 
(leksaker med mera), samt ställa iordning trädgårdsmöblerna, när ni är klara för 
dagen. 
 

● Comhem 
Avgiften för bredband från Comhem ingår i månadsavgiften. De låter meddela att 
numera ingår även TV3 och TV8 i det fria kanalutbudet. 
 
 

● Trädgårdsgruppen 
Vår fina trädgård blir inte fin av sig själv och det har vi vår trädgårdsgrupp att tacka 
för. Vill du också vara med i gruppen är du varmt välkommen. Anmäl ditt intresse via 
tradgard.troskverket@gmail.com. Vill du komma med förslag/klagomål görs det via 
samma mejladress. 
 
 

● Nästa städdag blir den lördag 19 oktober kl. 10.00  (flyttas till samma tid den 20:e 
om det är dåligt väder på lördagen).  
 
 

● Cykelrensning 

mailto:tradgard.troskverket@gmail.com


Det står väldigt många cyklar vid våra två cykelparkeringar och det är svårt att avgöra 
om de har någon ägare. Inför städdagen i oktober kommer styrelsen att märka upp alla 
cyklar med stripe i färgglad färg på styret. Om bandet är kvar på städdagen i oktober 
förbehåller vi oss rätten att slänga dessa.  
 
 

● Andrahandsuthyrning 
Blankett för andrahandsuthyrning hittar ni här: https://brftroskverket.se/medlem/ 
(lösenord: enskededalen).  
 
 

● Renovering av lägenheter 
Vid renovering av lägenheter är det viktigt att ni läser igenom de riktlinjer gäller. Ni 
hittar all information här: https://brftroskverket.se/medlem/ Observera att dokumentet 
ska undertecknas av lägenhetsinnehavaren och få ett godkännande av styrelsen innan 
ni påbörjar renoveringen. 
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Du  når  oss  på  troskverket@hotmail.com  eller via brevlådan på Dalgårdsvägen  4.   
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