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Höstfest i solsken och snålblåst
Ett 50-tal medlemmar deltog
på Brf Vändkretsens första
höstfest söndagen den 14 september. Störst intresse mötte
rundvandringen
bland
de
upprustade lek- och uteplatserna, men det gjordes också en
hel del fynd bland borden.
Ute i solskenet och snålblåsten
trängdes medlemmar som vill fynda,
eller bara dricka kaffe, äta bullar och
njuta av årets sista värme.
Dels hade enskilda medlemmar
bord med saker att sälja, dels sålde
föreningen av medlemmar skänkta
saker till förmån för Rädda Barnen.
Det sistnämnda gav 540 kronor
– Höstfesten var inte lika välbesökt
som loppis- och cykelbytardagen i
våras, men det är alltid en start,

Ett 50-tal medlemmar mötte upp på Brf Vändkretsens
höstfest som bjöd på bland annat rundvandring bland de
upprustade lek- och uteplatserna, samt kaffe och bullar.

säger Ruby Rosén, ansvarig för Miljö
& Trivsel i Brf Vändkretsen och
initiativtagare till dagen.
Pia Janson, ansvarig för Mark och

Trädgård i Brf Vändkretsen, ledde
rundvandringen bland lek- och uteplatserna. Medlemmarna fick chansen
att se hur långt arbetet har kommit
Fortsättning på sid 2

Som jag ser det
av ordföranden Ulf Cube
Dagen, eller snarare kvällen, för ett informationsmöte avseende installationsförnyelsen är nu
fastställd att äga rum den 26 november.
Särskild inbjudan kommer att delas ut. Styrelsens avsikt är att i god tid före mötet överlämna en skriftlig redovisning till medlemmarna som en förberedelse inför mötet. Vi har
under hand berättat om delar av pågående installationsarbete.
Avsikten nu är att informera om helheten, det vill
säga vad som behöver göras de närmaste åren.
Jag förstår om frågan uppkommer varför det har
tagit så lång tid att få fram ett beslutsunderlag.
detta nummer
Styrelsen har emellertid varit enig om att undersöka ”allt” som är möjligt att undersöka samt dessu• Höstfest i solsken
tom ta hjälp av utomstående expertis. Trots allt är
och snålblåst
sid 1
även vi styrelseledamöter ”färgade” genom vårt
• Informationsmöte
eget boende här.
den 26:e nov
2
Avvägningen mellan teknisk god kvalitet,
ekonomiska realiteter och inte minst ingrepp i
• Fyra frågor till
vår boendevardag är naturligtvis svår. DessMartin Nilsson
3
utom måste styrelsen i allt väsentligt ta hänsyn
• Vi Fyra
4
till våra stadgar samt att alla medlemmar
behandlas lika.
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Fortsättning från första sidan
de ska användas till.
– Vi fick många bra idéer från
medlemmarna som var med på rundvandringen. Men alla ska få chansen
att säga sitt. Kom därefter gärna med
fler förslag, säger ordförande Ulf
Cube, som ledde rundvandringen.

Viktigt skapa dialog

Madelaine, Lovisa och Sofia sålde saker på höstfesten.

samt ställa frågor. Upprustningen
går nu in i sitt slutskede. 30 september ska allt vara klart, enligt
entreprenören.
Rundvandring genomfördes även
i gamla panncentralen, under tvätt-

stugan. Med ett nytt mellanbjälklag har den före detta panncentralen uppdelats i en undre och
en övre lokal.
Lokalerna står än så länge oinredda, i väntan på beslut om vad

Ruby Rosén är nöjd med dagen.
– Det var kul att det kom så pass
många medlemmar och att intresset
för de upprustade lek- och uteplatserna är så stort. Det är viktigt
att skapa en dialog mellan styrelsen
och medlemmarna, så alla känner att
de kan vara med och påverka.
– Nu får vi utvärdera den här höstfesten och se vad vi kan förbättra
till nästa år. För en fortsättning ska
det bli.


Informations
möte om
installationsförnyelsen
Nya hemsidan i full gång
Du har väl inte missat att
besöka Brf Vändkretsens nya
hemsida
under
adressen
www.vandkretsen.se?
Nyheter, skicka e-vykort till en vän, gratulera någon som fyller år, annonsera
ut något du vill sälja, säg din åsikt, ta
del av hur du kan använda hobbyverksamheten… Här finns något för alla.
Har du inte tillgång till Internet, får
du informationen via informationsslingan på din TV eller här i AiV.

Med start den 6 oktober kommer
en tävling att pågå en månad på hemsidan. Vi utser fyra veckovinnare som
får varsitt presentkort på 100 kronor
på Deli Italia (”pizzerian” vid Ica
Klingsta). Totalvinnaren får ett presentkort på 300 kronor på Ica Klingsta.
Vill du ha de nyheter som läggs upp
på hemsidan direkt till din dator, i form
av ett e-postmeddelande? Gå då in på
hemsidan och registrera dig under

rubriken Övrigt.

Har du en hobby som du vill utveckla?
Då kan du utveckla den på Kevingeringen. I alla fall om det gäller vävning,
keramik och snickeri. I vävstugan, KR 20, samlas vävintresserade på
måndagar kl. 18.30-21.30. I keramikverkstaden, KR 67, samlas de som vill
arbeta med lera tisdagar kl. 18.00-20.00 och i snickeriet KR 67, samlas alla
som har tummen på rätta stället onsdagar kl. 18.30-21.00. Du behöver inte
vara fullfjädrad, de ansvariga hjälper gärna dig tillrätta. Välkommen!

Skriv in onsdagen den 26 november
i almanackan – då blir det informationsmöte om den eventuellt förestående installationsförnyelsen.
Tiden är kl. 19.00 och platsen
Danderydsgården, på andra sidan
Kvarnparksbadet, mot Nora Torg.
Danderydsgården har plats för
300 personer. Ingen föranmälan
kommer att ske, utan styrelsen
räknar med att platserna ska
räcka till.
Mötet är ett informationsmöte och
inget beslutsmöte. Styrelsen kommer att informera om det analysarbete som har lagts ned de senaste åren, redovisa de metoder som
kan tillämpas, samt vilka konsekvenser detta kan få för de boende. Det
blir givetvis gott om tid att ställa frågor. Det kommer även att bjudas på
kaffe och tilltugg.
Mer information kommer i brevlådorna cirka 14 dagar före mötet.

Aktuellt i Vändkretsen

Fyra frågor till
Martin Nilsson, ny i valberedningen och den som motionerade
om och åtog sig att undersöka
möjligheterna till bilpool och minibussförbindelse.

Installationsåtgärder under
sommaren
2003

Hur går det?
– Jo, tack det har gett goda resultat!
Jag började med att göra en ordentlig genomgång av de fungerande
alternativ som redan finns idag
gällande bilpooler och minibussförbindelser. Utifrån dessa erfarenheter har jag tagit fram två väl avvägda förslag som nu alla boende på
Kevingeringen kan få nytta av. Det
blev slutligen Statoil bilpool respektive Samtrans som kommer att leverera tjänsterna.

Varför ska vi ha en bilpool på
Kevingeringen?
– När du väl sätter dig in i det hittills
relativt okända begreppet bilpool
inser du snabbt att en bilpool erbjuder åtminstone tre mycket stora
fördelar: Du sparar mycket pengar, du
har alltid tillgång till nya, trafiksäkra och miljövänliga bilar och du slipper allt
praktiskt arbete med bilen året om. För att starta en bilpool här på
Kevingeringen behövs det bara att tio personer är intresserade, så blir det av!
Vill du veta mer kan du komma på informationsmötet i föreningslokalen
tisdagen den 7 oktober klockan 19.00. Då har vi besök av Statoil bilpool och
alla har chans att ställa frågor.

Vad kan vi förvänta oss av minibusstransporterna?
– Att de tar oss till platser vi vill åka till, dessutom till en rimlig kostnad. Mörby
Centrum, Täby Centrum, Arninge Centrum och Coop Rotebro är några av
förslagen. Är vi tillräckligt många kostar det 95 kronor tur och retur för de
längre resorna och 45 kronor tur och retur Mörby Centrum.

Under sommaren har vi
åtgärdat följande:
• Vattenutkastare för yttre
bevattning har bytts så att vår
trädgård kan skötas bättre.
• Varmvattencirkulationen har
renoverats och en felkoppling
åtgärdats. Vi har nu
cirkulation på samtliga
varmvattenledningarna i
källarplanen, samt även de
”stående” stammarna i
höghusen.
• Återstående sex värmeundercentraler har renoverats
och försetts med nya
cirkulationspumpar för värme.
Förhoppningen är att vi ska
ha tillräckligt med värme i
våra lägenheter i vinter.
Översyn av tillhörande styroch reglerutrustning har
genomförts. Omkoppling av
kvarvarande felkopplade
tillopp och returledningar i
värmestammar har utförts
för Kevingeringen 16-26
och 45-53.

Slutligen – vad önskar du dig mest av allt just nu?
– Att så många som möjligt fyller i och lämnar in enkäten för bilpoolen
och minibusstransporterna senast den 17 oktober, så att vi får igång båda
aktiviteterna. Vi lottar ut fem presentcheckar på 100 kronor vardera till Deli

Italia (”pizzerian” bredvid Ica Klingsta) bland dem som svarar.

• Nu återstår utbyte av trasiga
element i några lägenheter,
samt en injustering av värmestammar, vilket kommer att
utföras under hösten.

Försök med källsortering avslutas

• Det kan finnas luft i värmesystemet efter sommarens
arbete. Vet ni inte hur ni
luftar ett värmeelement,
kontakta fastighetstekniker
Pentti Niemi, så hjälper
han er.

Försöket med källsortering i Kevingeringen 73, 75 och 83 avslutades i början
av september. Sopnedkasten har öppnats igen för hushållssopor. Glas, pappersförpackningar och wellpapp ska dock fortfarande sorteras bort.
Magdalena Odemark, ansvarig för försöket i Brf Vändkretsens styrelse, säger:
– Det har varit lyckat, även om vi inte har tjänat så mycket pengar som vi
hade hoppats på minskade hanteringskostnader. Nu ska vi sätta oss ned och
utarbeta en strategi för hela områdets sophantering.
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Ny inflyttade

Vi fyra
Vad tycker du
om nya lek- och
uteplatserna?
Helena Malm
med dottern
Matilda
Kevingeringen
29

Namn

Adress

Datum

För att se nya medlemmar senaste
tiden i Brf hemkretsen, gå in på
informationskanalen på TV:n eller
på hemsidan i slutet av vecka 40.

– Det verkar som att styrelsen
har tänkt på medlemmar i alla
åldrar – och det är bra!

Styrelsen
Emma
Dahlgren
Kevingeringen
22

Ordförande

Vice ordförande

Ulf Cube
Tel 753 06 73

Pia Janson
Tel 753 42 02

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

Ledamöter

Suppleanter

Per Sevebro
753 64 03
Magdalena Odemark
755 89 13
Torgeir Fjelde
544 955 40
Per-Anders Åström
732 68 89

Thomas Björn
753 16 67
Paula Oskarsson
753 60 33
Ruby Rosén
753 65 54

Arbetsgrupper
– Det ser bra ut och är trevligt
med växter som ramar in och
gott om sittplatser.

Maria
Öhagen
Kevingeringen
49

– Det ser trevligt ut, speciellt
stenbeläggningen och att det
finns många möjligheter att
sitta ute och äta.

Lovisa
Sjöberg
Kevingeringen
73

– Det ser fint ut och det ska
bli spännande att prova nya
linbanan!

Installationsunderhåll
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

Expedition

Besökstider

Vice värd

Berit Andersson
Tel 755 41 13, fax 755 88 61
E-post:
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

Felanmälan

Valberedning

Fastighetstekniker

Ingrid Erneman, ordf. tel 755 43 45
Martin Nilsson, tel 753 47 57
Elisabeth Eriksson, tel 755 80 59

Pentti Niemi
Tel 755 18 72
E-post:
pentti.niemi.@vandkretsen.a.se
Felanmälan ska lämnas till fastighetsteknikern. Telefonsvarare finns,
dygnet runt.
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