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BRF Vändkretsen, Kevingeringen 41. Telefon 08-502 573 44  

For information in English, please contact the superintendent, phone 08-755 41 33.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREMIÄR FÖR AiV I NY FORM 
Enligt vad som tidigare meddelats distribueras Aktuellt i Vändkretsen (AiV) från och med nu 
på nytt sätt. Den kommer inte längre att delas ut till alla hushåll, utan hängs istället upp i 
varje entré 6-10 gånger per år, beroende på hur mycket information styrelsen har att 
förmedla. Den kommer även att läggas ut på föreningens hemsida. 
 
 
GRÄVARBETE UTANFÖR KR 83 
Måndag den 23 september kommer ett grävarbete att påbörjas utanför porten till Kevinge-
ringen 83, för att åtgärda en trasig dagvattenledning i marken. Under den tid arbetet pågår 
kommer det inte att gå att använda porten till KR 83, utan in- och utpassering måste ske via 
cykelrummet. Kvällar och helger kommer en ”gångbro” att anläggas över grävarbetet, så att 
porten kan användas. 
 
Eventuella frågor kan ställas till projektledaren Mikael Ahlroth på Gaido Consulting AB, 
telefon 070-773 74 88 eller e-post mikael@gaidoconsulting.se 
 
NY RUTIN FÖR KVARGLÖMDA KLÄDER I TVÄTTSTUGORNA 
Styrelsen har beslutat om att införa en ny rutin för hantering av kvarglömda kläder i tvätt-
stugorna. Information om den nya rutinen finns anslagen i tvättstugorna. 
 
De kläder och andra textilier som glömts kvar i tvättstugorna fram till och med vecka 37,  
då den nya rutinen började gälla, finns nu på föreningskontoret, KR 41. 
 
CONTAINERS FÖR GROVSOPOR STÄLLS UPP 8-11 NOVEMBER 
Nästa tillfälle då boende i föreningen kan utnyttja uppställda containers för att slänga 
grovsopor på Kevingeringen är 8-11 november 2019. Dessa containers ska användas för 
att slänga sådant som inte får kastas i "Återvinningsrummet”. 
 
Det är viktigt att vi alla boende använder ”Återvinningsrummet” endast för att kasta sådant 
material som ska kastas där. Tänk vidare på att exempelvis platta till kartonger och annat 
skräp som annars tar onödigt stor plats. Vi måste hjälpas åt att hålla rummet i ordning! 
 
Farligt avfall, som t ex kemikalier och målarfärg, får inte lämnas i vare sig ”Återvinnings-
rummet” eller i de containers som kommer att ställas upp. Det ska lämnas till exempelvis 
återvinningscentralen Hagby eller till den ”Mobila återvinningscentralen” som cirkulerar i 
Danderyd (se www.danderyd.se/mavc för mer information). 
 
För öppettider och information om återvinningscentralen Hagby, se SÖRAB:s hemsida  
www.sorab.se 
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