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ÅRETS FÖRENINGSSTÄMMA GENOMFÖRS MED ENDAST POSTRÖSTNING 
På grund av den pågående Covid 19-pandemin genomförs årets föreningsstämma i BRF 
Vändkretsen med endast poströstning. Med detta utskick följer stämmohandlingar samt en 
blankett för poströstning. 
 
Alla medlemmar i föreningen äger rätt att poströsta.  
Läs igenom stämmohandlingarna och markera dina 
ställningstaganden på blanketten. Därefter lämnar du 
blanketten i brevlådan utanför föreningsexpeditionen, 
Kevingeringen 41. Det går också bra att skicka den med 
post i ett frankerat kuvert till BRF Vändkretsen, 
Kevingeringen 41, 182 50 Danderyd. 
 
Poströsterna ska vara styrelsen tillhanda senast tisdag den  
15 september 2020. Poströst som inkommit efter detta datum kommer ej att beaktas samt 
makuleras. 
 
 
RENSNING AV CYKEL- OCH BARNVAGNSFÖRRÅDEN 
Folk flyttar och lämnar kvar sina cyklar... Folk hälsar på och glömmer cyklar... Orsakerna  
är säkert flera, men antalet cyklar i cykelförråden som synes sakna ägare ökar.  
 
Även i barnvagnsförråden är det trångt. Och där hittar man inte bara barnvagnar, rollatorer 
och sådant som får förvaras där, utan även mycket annat som inte borde finnas där. 
 
Den 3-4 oktober kommer därför cykel- och barnvagnsförråden att rensas. OBS att 
rensningen även omfattar cyklar som står utomhus i cykelställen och på andra platser i 
bostadsområdet. Det är därför mycket viktigt att alla märker upp sina cyklar, barnvagnar, 
rollatorer etc, så att vi vet vad som ska flyttas bort och vad som ska stå kvar. 
 
Uppmärkningen är enkel. Två buntband medföljer detta utskick. Sätt dessa runt sadel-
stolpen på din cykel och runt handtaget på din barnvagn eller rollator, så vet vi att den  
inte ska flyttas bort. Om inte dessa två buntband skulle räcka, så går det att hämta fler i 
”återvinningsrummet” KR 41. 
 
Övrigt som förvaras i cykel- och barnvagnsförråden, men som inte hör hemma där, kommer 

 

Aktuellt i Vändkretsen 
Nr 4  

Augusti 2020  
www.vandkretsen.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vandkretsen.se/


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

For information in English, please contact the superintendent, phone 08-502 573 44. AiV 4/20 

att flyttas och förvaras inom föreningen, för att därefter kastas nästa gång föreningen 
beställer containers. 
 
I cykelförråden får endast cyklar och cykelkärror förvaras. 
 
Barnvagnsrummen är till för förvaring av följande: 
- Barnvagnar 
- Barncyklar inkl trehjulingar och sparkcyklar 
- Barnskidor 
- Pulkor, kälkar och liknande 
- Rullstolar 
- Rollatorer 
 
Eventuella frågor om rensningen av cykel- och barnvagnsförråden kan ställas via e-post till 
styrelsen@vandkretsen.se 
 
 
NY FASTIGHETSFÖRSÄKRING FÖR BRF VÄNDKRETSEN 
Styrelsen har beslutat att upphandla ny fastighetsförsäkring för föreningen. Från och med 
den 1 juli 2020 är det If som står för denna, och avtalet med Nordeuropa är avslutat. Det 
nya avtalet innebär sammantaget lägre kostnader för föreningen och därmed för alla 
enskilda medlemmar. 
 
OBS! VIKTIGT! Det sk bostadsrättstillägget ingår inte i den nya försäkringslösningen. Det 
innebär att alla medlemmar själva måste teckna en sådan försäkring. Vänd dig till det bolag 
där du har din hemförsäkring, så hjälper de dig med detta. If kommer att tillhandahålla 
bostadsrättstillägget under en övergångsperiod, till och med den 31 december 2020.  
Det innebär att det från och med den 1 januari 2021 är den enskilde medlemmens ansvar 
att teckna en sådan försäkring. Styrelsen vill understryka vikten av att samtliga medlemmar 
gör detta. Om det uppstår en skada på lägenheten kan konsekvenserna bli förödande för 
den som står utan sådan försäkring. 
 
 
GARAGERENOVERING OCH TILLFÄLLIGA PARKERINGSREGLER 
Sedan en tid tillbaka pågår renovering av garagen inom föreningen. Nästa etapp i projektet 
påbörjas den 1 september och kommer att pågå ett antal veckor under hösten. Alla garage 
kommer inte att åtgärdas samtidigt, utan det blir några åt gången. 
 
Under den tid som arbetet pågår går det inte att parkera bilar i berörda garage. Styrelsen 
har därför beslutat om tillfälliga parkeringsregler som innebär att garagehyresgäst får 
parkera framför garaget under den tid renoveringen pågår. 
 
 
FORTSATT MANUELL TVÄTTSTUGEBOKNING YTTERLIGARE EN TID 
Styrelsen har påbörjat en upphandling av ett låssystem för hela föreningen, vilket inkluderar 
även digital tvättstugebokning. Beslut om leverantör kommer att fattas under hösten och 
därefter kommer det nya systemet att installeras. 



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

For information in English, please contact the superintendent, phone 08-502 573 44. AiV 4/20 

 
Detta innebär att den manuella tvättstugebokningen kommer att kvarstå ytterligare en tid. 
Bokning görs via bokningsscheman som finns anslagna i de båda tvättstugorna. 
 
 
ÅTERVINNINGSRUMMET 
Återvinningsrummet KR 41 är tidvis väldigt fullt och det händer ofta att tomglas och 
kartonger ställs på marken när de inte får plats i kärlen. Det gör att föreningen måste betala 
extra avgifter för städning och tömning, och gör förstås att återvinningsrummet blir stökigt 
och ofräscht. 
 
Vi har tyvärr inga fler lokaler att använda för återvinning. Det har tidigare stått kärl för 
glasåtervinning i vissa soprum i bostadshusen, men det blev för mycket störande oljud så  
dessa har avvecklats.  
 
Redan nu har vi maximalt antal tömningar av återvinningsrummet. För att förbättra 
situationen kan vi medlemmar bidra på följande sätt: 
- Om det är fullt i återvinningsrummet, lämna då ditt avfall vid en av kommunens 
återvinningsstationer. Lämna inte glas, kartonger etc på golvet eller bygg höga ”berg”. 
- Tryck/vik ihop förpackningar och kartonger ordentligt, så får det plats mer. 
 
Om vi inte får bättre ordning i återvinningsrummet, så kan föreningen tvingas till exempelvis 
följande åtgärder: 
- Kameraövervakning 
- Pappers- eller plaståtervinning i kärl placerade utomhus i området, med den nedskräpning 
det kan medföra 
- Avveckla återvinningsrummet och helt hänvisa till kommunens återvinningsstationer.  
Det skulle sannolikt resultera i att mer återvinningsbart material istället slängs i de vanliga 
soporna, med ökade kostnader för sophämtning som följd. 
 
Om vi alla istället hjälper till att hålla rent och snyggt, så kan vi behålla återvinningsrummet 
som vi har det idag. 
 
  

 


