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JULEN OCH VINTERN NÄRMAR SIG MED RASKA STEG 
Nu i juletider, när man vill mysa och ha det varmt och skönt med många levande ljus, god mat och 
kanske julgran, vill vi från styrelsen ge några enkla råd: 

 Kolla din brandvarnare – fungerar batteriet fortfarande? Det kan man testa på två sätt  
        1) se om lampan blinkar rött  
        2) genom att trycka på knappen på brandvarnaren, som då ska ljuda.  
        Tänk på att inte lämna brinnande ljus ensamma eller med barn. 

Har du någon form av brandsläckare hemma? Det kan vara en pulversläckare eller en 
        brandfilt. Det finns billiga och bra att köpa i juletider. Se till att du vet var de står och att de är 
        lätt tillgängliga. 

Snön kommer snart och då kan det bli halt. Som tidigare år är det Pelles Mark och Sten som  
        plogar och sandar på uppfarter och entréer när det snöar. Gatan plogas av kommunen.  
        Tänk på att det kan vara halt utanför entrén pga takdropp, så ta det lite försiktigt. Sandlådor  
        finns utställda lite här och där i området och det helt OK att sanda själv om man ser en farlig 
        isfläck som ligger och lurar! 

Underlätta för plogmaskinen. Ta bort cyklar som står fastkedjade vid lyktstolpar eller som 
        står i cykelställena. Ställ gärna in dem i cykelförrådet om du inte tänker cykla i vinter. Det  
        underlättar vid plogningen och cykeln mår nog också bättre.  

När granen tagit slut? 
        När granen börjar barra, då kan man elda upp den om man har öppen spis eller bära ner den 
        och lägga den till vänster om grovsoprummet. Ta den i något påsliknande så du inte får barr i  
        hela lägenheten och i farstun. 
 
 
MATAR DU RÅTTORNA? 
Frågan kanske är lite provocerande, men tyvärr är det många som matar 
fåglarna genom att lägga ut mat på marken, till stor glädje för råttor. Om du 
vill mata fåglarna så köp fågelmat som går att hänga upp i träden så att 
småfåglarna kan äta av det. Att mata fåglarna på balkong och fönsterbleck är 
absolut förbjudet enligt våra ordningsregler (finns på hemsidan eller kan fås 
på expeditionen).  
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VAD FINNS DET FÖR LIKHET MELLAN IKEA OCH GROVSOPRUMMET? 
Jo, vi tjänar båda pengar på platta kartonger. Föreningen betalar per tömning av sopcontainern, inte 
för vikten. Fyller man då containern med stora, tomma kartonger blir det onödigt dyrt, vilket i 
slutänden landar på månadsavgiften. Så vik ihop kartonger, trampa sönder vinboxar, äggkartonger 
etc. så får det plats mer.  
 
Sophantering igen!  
På senaste tiden är det någon/några som ställer möbler och tomglas utanför hushållssop-
containerna. Alltså repeterar vi vad som gäller: 
 

 Bruna containers är enbart för matavfall i bruna pappåsar – det kan vara matrester, 
         snittblommor, kaffesump, tepåsar och liknande saker. Speciella papperspåsar finns gratis bl.a.  
         i förråd KR 75. De bruna sopcontainerna står bredvid vanliga hushållsavfallscontainer. 
 

Hushållssopor – behållare finns i speciella mindre sophus eller gröna stora containers i  
        förråd. Här läggs avfall från hushållet som inte är matavfall, tidningar, glas. Kan vara blöjor,  
        konservburkar o dyl- 

 Tidningar – finns två tidningsinsamlingar i området och dessutom en på uppfarten till KR och 
         en i Mörby Centrum 

 Grovsoprummet – här kan man lägga och sortera mindre avfall som glas, elprylar, kläder, 
         böcker, mindre möbler etc. Man får inte dumpa byggavfall från renoveringar, hela källarförråd   
         vid flyttning, kemikalier och målarfärg. Sådant lämnas för deponi eller till Farliga avfallsbilen &  
        Grovis som med jämna tidsintervall besöker närområdet.  (se www.danderyd.se/farligagrovis). 

I Mörby Centrum vid stora parkeringen finns en sopstation där man även kan lämna kläder.    
 
Har du frågor om sophanteringen så fråga vicevärdarna om råd. Det blir enklare och billigare om 
alla gör rätt från början. 
 
 
 
AVTAL MED TELE2 AVSLUTAS 
Sedan ett flertal år tillbaka har Tele2 varit leverantör av bredband 
inom området. Det är en tjänst som föreningen betalar kollektivt för 
alla medlemmar. I basutbudet har ingått ett tiotal kanaler och så har 
medlemmen kunnat köpa till kanaler utöver basutbudet. Från 
februari 2015 kommer avtalet att tas över av Bredbandsbolaget. Alla 
har redan fått brev med information från Bredbandsbolaget. I princip 
ska förändringen inte påverka medlemmarna. Det blir troligtvis 
någon förändring av basutbudet, men Bredbandsbolaget kommer att 
återkomma med ytterligare information under våren.  
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MOTION NR 5 PÅ STÄMMAN 2014 
På stämman i maj 2014 togs nedanstående motion upp och styrelsen lovade att undersöka 
intresset från medlemmarna. Bifogat AiV finns en enkät som vi ber alla svara på. Enkätsvaret läggs 
enklast i brevlådan på Expeditionen KR 83, nb. 
 
Miljövänlig biltrafik – Motion nr 5 på årsstämman 2014 
Utvecklingen går mot mer fossilfria bränslen varav elbilar är en stark trend. Om fler elbilar trafikerar 
föreningen får vi både tystare trafik och mindre med luftföroreningar. För att främja elbilsanvändning 
behövs elstolpar där man kan ladda elbilen. För långtidsladdning fungerar kanske motorvärmar-
uttaget men inte till snabbladdning.   
Jag föreslår att styrelsen utreder kostnaderna för att installera en snabbladdningsplats för boende 
och besökare. Om kostnaden är rimlig avsätts lämpligen en av parkeringsplatserna vid nedre 
parkeringen för snabbladdning eftersom inte alla platser där utnyttjas av boende.  
Kjell Rosén KR 83   
 
Styrelsens svar på motion nr 5:   
För att tillgodose ett eventuellt framtida ökat behov inom föreningen vad gäller elbilsladdning 
planeras den framtida uppgraderingen av motorvärmarstolparna innehålla både digitalisering av 
styrningen samt möjligheter för laddning. Denna laddning kommer att vara av s.k. ”normal typ” med 
ett maximalt effektuttag på 3-7 kW och kräva 6-8 h för en full laddning. Den snabbare typen av 
laddning som motionären föreslår är av en mycket kraftigare effektklass och laddar en bil på 15-30 
min med en effekt runt 40 kW. Att installera en laddare med denna effekt för med sig många frågor 
som måste utredas innan man tar ansvar för en installation av denna kaliber. Styrelsen föreslår att 
stämman ger den i uppdrag att undersöka intresset inom föreningen för en snabbladdarplats i 
enlighet med motionärens förslag. Om intresset bedöms stort utreds frågan vidare från teknisk, 
ekonomisk och juridisk ståndpunkt.      
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att: Bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag.   
 
Enkäten ligger som bilaga i det här utskicket av AiV. 
 
VÄVSTUGAN VISADE UPP SIG.   
En trevlig och återkommande tradition är att vävstugans medlemmar visar upp sina alster och 
bjuder på kaffe med dopp och lotteri. I år sålde man 
drygt 100 lotter så det är flera som kan glädja sig åt fina 
vinster. Är du intresserad av vävstugans aktiviteter, så 
kontakta vicevärdarna för mer information. 
 
Pågående vävar. Bilden är tagen i slutet av 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
PARKERA INTE PÅ FÖRHYRDA PLATSER 
Vicevärdarna framför ett litet önskemål – ta inte deras parkeringsplatser vid stora tvättstugan. ”Jag 
ska bara”-argumentet är inte gångbart när de kommer och ska arbeta och deras platser är 
upptagna. ”Tack för hjälpen” – hälsar de. 
 
HEMFÖRSÄKRING – IGEN 
Tidigare informerade styrelsen att BRF Vändkretsen från den 1 januari 2015 kollektivt betalar 
Bostadsrättstillägget till hemförsäkringen. Du bör alltså kontakta ditt försäkringsbolag och 
informera om det, för att få lägre försäkringsavgift.  
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VI HÄLSAR FÖLJANDE NYA GRANNAR VÄLKOMNA! 
 

KR 13 Hedda Aguero-Eklund, William Eklund  

KR 83 Eva-Lotta & Gunnar Holmen 

KR 12 Anton & Sven Arnquist  

KR 61 Anette Bergkvist, Pontus & Staffan Mattson 

KR 27 Jing Chen 

KR 22 Leif Johansson 

KR 67 Rupus & Ruby Reinefjord  

KR 51 Pontus Widegren 

KR 10 Patrik Bauer 

KR 47 Robert Engzell 

     
EXPEDITION OCH FASTIGHETSKONTOR 
 

Expeditions besökstider: Mån. 13.30 - 14.30, Tors. 7.00 - 9.00, Ons. 17.30 -18.30.  
                                            Övriga tider enl. ök 

Vicevärd Mikael Gottsén 
Tel. 755 41 13 

Vicevärd Annika Jansson 
Tel. 755 41 33 

info@vandkretsen.se 

Telefonsvararen avlyssnas 
regelbundet. 

Kevingeringen 83 
182 50 Danderyd 

Org.nr: 716400-1203 

Fastighetstekniker 
Kosta Nassikas,  
arbetstid tis och tor 
 

Tel. 755 18 72,  
tis. och tor. 08.00-09.00, 

Övrig tid:  telefonsvarare 
fastighetstekniker@vandkretsen
.se 

Jourtelefon skall användas 
måndag - fredag efter 16.00 samt 
lördag, söndag och helgdagar hela 
dygnet 

Securitas jourtelefon: 08-657 77 50.  
Användes vid akuta lägen.  
Om felet konstateras bero på något medlemmen ansvarar för, 
kommer jourutryckningen att debiteras medlemmen.  
Varje utryckning kostar drygt 2700 kr. 

 

 
 

God Jul och Gott Nytt År  

 
önskas alla medlemmar inom BRF Vändkretsen 

 
från anställda och styrelsen  

 
(och den inte helt samarbetsvilliga tomten) Bamse 
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