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Många positiva till källsortering
Hälften av deltagarna i försöket med källsortering av
sopor har blivit ”Mycket mer
positiv” eller ”Lite mer positiv”
visar en undersökning i ”halvtid” av försöksverksamheten.
Försöket startade i slutet av november och pågår till början av maj.
Styrelsen för BRF Vändkretsen gick
ut med ett frågeformulär i mitten av
februari för att pejla stämningen
under försöket.
Vart och ett av de 55 hushållen i KR
73, 75 och 83 fick två formulär. 40
enkäter kom tillbaka ifyllda.
Av dessa sade sig 50 procent ha
varit ”Mycket positiv” eller ”Lite
positiv” till försöket – före start. 27,5
procent sade sig har varit ”Ganska
negativ” eller ”Mycket negativ”.
Hur har då detta ändrat sig efter
drygt två månaders försöksverksamhet? Jo, 50 procent säger sig vara
”Mycket mer positiv” eller ”Lite mer
Fortsättning på sid 2

Som jag ser det
av ordföranden Ulf Cube
Styrelsen håller nu på att avsluta arbetet med budgeten för 2003. Det är många önskemål som ska
hanteras och rangordnas. Förutom drifts- och personalkostnaderna kommer året att belastas med
två tunga investeringar:
Den fortsatta installationsförnyelsen och upprustningen av gemensamma uteplatser för lek och samvaro. Om detta kan ni läsa i vidstående artiklar.
Det ekonomiska resultatet för 2002 blir ungefär
+ - 0. Vi kan konstatera att den nästan obefintliga
låneskulden medför en skattebelastning. Det ger
signal om att vi antagligen måste tänka om när det
gäller finansieringen. Vi återkommer om detta i
kommande information.
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positiv”. 22,5 procent är ”Lite mer
negativ” eller ”Mycket mer negativ”.

öppna sopnedkasten för övriga hushållssopor.
Källsorteringen innebär något fler
transporter till och från KR 83, där kärlen är placerade. 72,5 procent säger
att det stör dem ”Ganska lite” eller
”Ingenting alls”. 12,5 procent störs
”Väldigt mycket” eller ”Ganska mycket”.
Magdalena Odemark, ansvarig för
miljöfrågor i BRF Vändkretsen och försöksverksamheten, säger:
– Det är glädjande att notera att så
många som 55 procent kan tänka sig
att avstå från sopnedkast. Utan sop-

Stängt eller både och
När det gäller att öppna sopnedkasten igen, eller hålla dem stängda,
är det ganska jämnt mellan för
och emot. 55 procent vill ha dem
fortsatt stängda, medan 45 procent
vill att de ska öppnas igen. Av de 45
procenten säger drygt en tredjedel
att de vill ha både och: Behåll kärlen
för sortering av vissa saker, såsom
hårdplast, metall och glas, samt

nedkast kan vi nämligen skapa en bättre arbetsmiljö för dem som hämtar
våra sopor och en lägre kostnad för
att hämta soporna för föreningen.
– Noteras bör att källsortering i
grovsophuset har utökats. Wellpapp
skall numera läggas i de gröna kärlen
som är placerade bredvid sophuset.
Här kan alla lägga hårt papper. På sikt
är tanken att containern i grovsophuset ska bort.
En mer omfattande uppföljning kommer att göras efter försöksverksamhetens slut.


Plan över uteplatserna klar

Upprustningen av lekplatserna ska ske
med start i maj. Ambitionen är att
upprustningen ska ske samtidigt på alla
lekplatser mellan maj och augusti. En
upprustning av de uteplatser som finns
i anslutning till lekplatserna är tänkt att
följa samma plan. Upphandlingen är

inte klar, vilket innebär att du som boende kan påverka genom att säga din
mening: Ska vi ta alla platser på en
gång under en kortare period (dvs majaugusti i år), eller en plats i taget under
en längre period, kanske två år?
Skriv ett brev till Pia Janson, an-

Dags att motionera
Nu är det hög tid att fatta pennan,
eller sätta dig vid tangentbordet,
och lämna förslag på förbättringar i
BRF Vändkretsen. Sista datum
för inlämning av motioner är fredag
14 mars, i expeditionens brevlåda

på KR 83, nb. Fatta dig gärna
kort och avsluta med ditt förslag
till förbättring. Den som motionerar
får svar på årsstämman som
hålls den 19 maj på Stockholms
Golfklubb.

svarig i styrelsen för Mark och
Trädgård, och lämna i expeditionens
brevlåda på KR 83, nb, eller maila till
Pia på pia.janson@vandkretsen.a.se
Skissen här ovan visar hur lekplatsen vid tvättstugan ska omvandlas
till en ren uteplats.


Ställa in informationskanalen
på din TV
Behöver du hjälp att ställa in BRF
Vändkretsens informationskanal, kontakta Catrine Björn (hjälp på dagtid, tel
753 16 67) eller Per Sevebro (hjälp
på kvällstid, tel 753 64 03). Hjälpen
att ställa in kanalen är kostnadsfri.
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Senaste nytt om installationsförnyelsen

Fyra frågor till
Ruby Rosén
ansvarig för sociala aktiviteter inom
BRF Vändkretsen.

Det ryktas att det ska bli en
”cykelbytardag” i vår – berätta!
– Ja, det stämmer, lördagen den
26 april. Det är ett tillfälle för oss
alla att bli av med cyklar som står i
cykelrum och cykelställ utan att
användas. Cyklarna kan bli till glädje
och nytta för andra i området till en
rimlig kostnad.

Vad gör styrelsen mer för att
stärka gemenskapen mellan
medlemmarna?
– Samtidigt som cykelbytardagen den 26 april blir det loppmarknad av och
för de boende. Dagen efter, söndagen den 27 april, är det den traditionella
”städdagen”, då vi alla kan göra en insats för att få det snyggt och rent runt
husen. Årsmötet i maj, vårt nyhetsbrev Aktuellt i Vändkretsen, vår hemsida
www.vandkretsen.a.se, liksom upplåtandet av lokaler för olika aktiviteter är
andra möjligheter till kontakt som styrelsen stöttar.

Vad finns det för möjligheter att utveckla mina dolda talanger,
såsom att snickra och dreja?
- Alla som har varit med på ”Öppet Hus” i december varje år har sett vilka
fina saker man kan göra i vävstugan, snickarrummet och keramikverkstaden.
Dessa är öppna för alla boende i föreningen. Verksamheten pågår vanligtvis
tisdagar efter kl. 18.00. Är du nybörjare får du hjälp. Kontakta Berit på
expeditionen, KR 83 nb, om du vill veta mer. Förslag finns även på att utöva
musik tillsammans och måla tavlor. Och kanske vi ska göra ett motionsrum
av gamla pannrummet i KR 83. Kom gärna med förslag och synpunkter!

Slutligen: Vem skulle du vilja ge ett stort fång rosor?
– Min styrelsekollega Per-Anders Åström för allt det arbete han lägger ned
på att förbereda installationsförnyelsen.

Sortering av wellpapp

Hur man matar djur

Fem stycken separata kärl för kartong
och wellpapp finns nu utanför grovsophuset. Om du står framför huset och
tittar till vänster ser du dem till
vänster om sandfickan, på den plats
där det tidigare fanns piskställningar.
I dessa kärl ska alla kartonger placeras. För att få plats med så mycket
som möjligt måste kartongerna
plattas till. Det kan ske på olika sätt beroende på kartongens beskaffenhet.
På en del tar du bort tejpen i botten
så faller de ihop. Andra, till exempel
banankartonger, skär du med en kniv i
hörnen och viker ihop dem. Du kan
självklart också riva dem i bitar.

En del vänliga människor slänger ut
matrester, bland annat bröd och
pizza, till fåglarna på vintern. Nackdelen är att det drar andra, icke
önskvärda, djur till sig, såsom råttor.
Ni som vill mata fåglarna, var vänlig
lägg fågelfrön i fågelhusen som finns
uppställda i området.

Arbetet med installationsförnyelsen fortsätter. Ett informationsmöte är planerat till september.
Under tiden fortsätter vi att
informera – den här gången om
värmesystemet.
Det har varit kallt i vinter,
under – 18 C vissa perioder.
Det är den temperatur vår värmeanläggning är dimensionerad
för. Att det är så kallt, eller
kallare, händer statistiskt cirka
20 timmar per år.
Värmesystemet består av:
• Värmecentralen (f d panncentralen): Där överförs fjärrvärmen från vår värmeleverantör till vårt nät via värmeväxlare. Den har fungerat bra,
förutom huvudpumpen som
varit instabil och trycket som
pendlat. Vi åtgärdar problemet.
• Vårt interna värmenät: Går
från hus 83 till alla undercentraler i KR 19, 25, 26 53, 73
och 83 med pumpar för fördelning av värme till lägenheterna.
Dessa har fungerat bra för
KR 25 och 27–41 (ombyggda
2002). Övriga lägenheter har
dock haft kallt vissa tider, framför allt KR 10–26 och 43–55.
Vi kommer att bygga om återstående undercentraler i år.
• Elementen (radiatorer på fackspråk) i våra lägenheter. På en
mindre del av dessa fungerar
ventilerna dåligt. Vissa element
har visat sig felkopplade. Tillopp
och retur har skiftats vilket medför sämre värmeavgivning. Det
märks genom att elementet är
varmare i botten än i toppen.
Detta beror på att några av
rörledningarna är felkopplade i
källarplanet. Cirka 25 procent
av alla element i är felkopplade.
Vi undersöker nu möjligheten
att koppla om de återstående
rörledningarna i källarna. Detta
ska ske under 2003, så att vi
slipper problemet till nästa vinter.
Mer information om vårt värmesystem kommer i nästa Aiv.
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Ny inflyttade

Vi fyra
Provperioden med källsortering av sopor pågår
till början av maj. Hur har
det gått hittills?

Kerstin
Bergöö
Kevingeringen
83

– Jag har blivit positivare. Om
folk bara kunde stänga locken
till kärlen efter sig.

Anders
Svensson
Kevingeringen
73

Namn

Adress

Datum

Dan Rydberg

19

2003-03-31

Sandra Lundgren

14

2003-01-17

Sonia Hörling

25

2003-04-28

Eva Ekholm

35

2003-03-13

Lindvi Engvall

83

2003-03-14

Styrelsen
Ordförande

Vice ordförande

Ulf Cube
Tel 753 06 73

Pia Janson
Tel 753 42 02

Nästa AiV beräknas
komma ut i början av
juni 2003. Synpunkter på
AiV tas tacksamt emot
av Thomas Björn och
Berit Andersson.

Ledamöter

Suppleanter

Per Sevebro
753 64 03
Thomas björn
753 16 67
Magdalena Odemark
755 89 13
Per-Anders Åström
732 68 89

Torgeir Fjelde
544 955 40
Paula Oskarsson
753 60 33
Ruby Rosén
753 65 54

Arbetsgrupper
Installationsunderhåll
– Det har varit okej. Men
kommer det inte att lukta när
värmen kommer i sommar?

Byggnadsunderhåll

Per Sevebro, Per-Anders Åström

Ulf Cube

Miljöfrågor

Mark, trädgård, ordning

Magdalena Odemark, Ruby Rosén

Pia Janson, Magdalena Odemark

Budget och ekonomi

Medlemsinformation

Paula Oskarsson, Torgeir Fjelde

Thomas Björn, Berit Andersson
Michael
Käbin
Kevingeringen
83

– Det har gått bra. Jag fortsätter gärna efter försöket.

Ingrid
Tersman
Kevingeringen
75

– Det har gått bättre än väntat.
Är det bra för miljön och ekonomin så fortsätter jag gärna.

Expedition

Besökstider

Vice värd

Berit Andersson
Tel 755 41 13, fax 755 88 61
Mail:
berit.andersson@vandkretsen.a.se

mån, tis, torsdag 13.30–14.30
onsdagar 17.30–18.30
Övriga tider enligt överenskommelse.
Fredagar stängt.
Adress: Kevingeringen 83
182 50 Danderyd

Fastighetskötare

Valberedning

Pentti Niemi
Tel 755 18 72

Ingrid Erneman, ordf. tel 755 43 45
Christer Legnerfält, tel 753 46 98
Elisabeth Eriksson, tel 755 80 59

Mail:
pentti.niemi.@vandkretsen.a.se
Meddelanden till fastighetsskötaren
ska lämnas på telefon. Telefonsvarare finns, dygnet runt.
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