
BRF KUNGSBERGET 2 

Styrelsen informerar – September 2011 

Städdag på Kungsberget – söndag 9 oktober med start kl 10.00 
Vi träffas kl.10 för att städa upp inne respektive runtom våra hus. Listor med saker som ska 
åtgärdas kommer att finnas på plats. Om du har saker som du tycker borde fixas under 
städdagen, vänligen meddela vicevärden eller någon i styrelsen innan så att det kommer med 
på våra listor. Utöver att städa kommer vi att inventera respektive hus – kolla att det som ska 
finnas där finns på plats. 

• OBS! Om du har något stående i gemensamma utrymmen (utanför ditt förråd i källare 
och på vind) se till att det är borttaget eller märkt vid städdagen. 
Annars kommer det att slängas! 
 

Vi avslutar städningen med något ätbart.  
Kom och umgås med dina grannar! 

Föreningen har en ny hemsida - www.brfkungsberget2.se 
Äntligen har vi nu en hemsida igen. Den är inte helt kompletterad med all information ännu, 
utan den byggs på efter hand. Vi vill gärna att ni som medlemmar hjälper oss att hitta 
eventuella felaktigheter och kommer med förslag om vad som bör finnas med.  

Nya mailadresser till styrelsen, vicevärd, felanmälan m.fl 
I och med att vi ny hemsida har också nya mailadresser. Dessa kommer upp på hemsidan 
inom kort men fungerar redan nu. De gamla adresserna fungerar under en övergångsperiod. 
 
Du når hela styrelsen på: styrelsen@brfkungsberget2.se 
Ordföranden på:  ordforande@brfkungsberget2.se 
Vicevärden:  vicevard@brfkungsberget2.se 
 
Man kan göra felanmälan via: felanmalan@brfkungsberget2.se 

Källsortering - påminnelse 
I vår förening har vi iordningställt för källsortering men för att det ska fungera så behöver vi 
bli bättre på att följa de anvisningar som finns. Titta på skyltarna i soprummen så du slänger 
på rätt ställe. 

• I samtliga våra sophus finns behållare för tidningar, kartong, metall, plast (mjuk+hård 
i samma) samt övriga hushållssopor.  

• I sophuset vid 4:an (allas nycklar fungerar) finns dessutom möjlighet att källsortera 
batterier, lampor/lysrör samt småelektronik 

• Glas kastas i igloos vid korsningen Hästskogatan/Kungsbergsgatan 
• Det finns även en blå container för brännbart vid parkeringen mellan 1:an och 3:an. 

Allas nycklar fungerar i hänglåset som sitter på baksidan av containern. 
 

Har du frågor om källsortering kontakta vicevärden. 

 
”Öppet kontor” - Onsdagar jämna veckor kl 18-19. 
 Vicevärdskontoret, hus 4, kod 5824. Vi ses på städdagen! /Styrelsen  
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