Hej kära Silo-bo!

Kvarnholmen 2020-12-22

Här kommer en julhälsning samt lite info om vad som händer i huset.
Nytt bokningssystem
Snart behöver vi inte gå ner till bokningstavlan för att kunna boka gemensamhetslokalerna, dvs.
samlingslokalen på plan 10/11, bastun, och gästlägenheten! Vi håller nämligen på att införa ett system
för att kunna boka via nätet appen Aptus home (finns för både iOS och Android). Länk till bokningssidan
och inloggningsdetaljer får ni via mejl inom kort. Det kan vara bra att känna till att man behöver gå in
på bokningssidan en gång och där ändra lösenordet innan man använder appen för första gången.
Uppdaterad hemsida
Ni har väl inte missat eller glömt bort att vi har en hemsida? På www.brfsilo.se kan du läsa om alltifrån
praktisk information som var du t.ex. hittar en extra lång stege och hur man sköter våra fina golv, till hur
du gör när du felanmäler. Gamla nummer av Silobladet hittar du också på hemsidan. Just nu vill vi gärna
lyfta fram den text som handlar om vad som gäller för mäklare i samband med försäljning, t.ex. att de
bara får sätta upp annonser på den nyuppsatta "mäklartavlan" på utsidan av porten nere vid kajen, samt
att de måste låna en"mäklarnyckel" för att ställa upp porten när det är dags för visning. Är det något du
saknar på hemsidan eller har andra tankar om innehållet så hör bara av dig till styrelsen!
Våra takkameror
Takkamerorna är lagade så nu är det dags för alla som bor med utsikt åt söder att sätta igång de
särskilda tv-skärmar som finns i lägenheterna och njuta av båt- och måsliv!
Gemensamhetslokalerna
Vi har satt upp skyltar i gemensamhetslokalerna på plan 10 och 11 som visar utrymningsvägarna. Ta
gärna en extra titt på dem så att ni har koll på hur man ska ta sig ut ifall något händer.
De allra flesta städar och gör fint efter sig när de har använt gemensamhetslokalerna, men tyvärr
händer det ibland att den som har varit där innan inte har varit tillräckligt noggrann, utan man får börja
med att städa efter andra. Därför har vi infört att den som lånar lokalerna ska signera att de har städat
enligt den städinstruktion som finns uppsatt. Att ha tillgång till sådana här utrymmen är ju fantastiskt så
låt oss hjälpas åt att sköta om dem!
Julsopor och avfall
I tidningskärlet (det är det utan lock) går det bra att slänga kvitton och A4-papper, men inte påsar,
omslagspapper eller kartong.
Kärlen för papper blir ofta fulla och det ofta lite i onödan. Vi måste helt enkelt bli bättre på att platta till
allt. I dessa coronatider, och inte minst nu till jul, så är det många som handlar grejer på nätet och
sakerna levereras ofta i kartonger. Därför är det nu till helgerna extra viktigt att trycka ihop allt
emballage. Glöm inte heller att ta bort plastlocken på t.ex. mjölkförpackningarna, plasthandtagen till
vinboxarna och eventuella plasthandtag på papperspåsarna.
När julklapparna är utdelade slängs allt omslagspapper i papperskärlen, medan snörena beroende på
vad de är tillverkade av sorteras som plast eller hushållsavfall.

Vi ber er också att inte överfylla behållarna för då finns det risk för att de inte blir tömda alls! Har ni
mycket som ska slängas eller kommer ner i soprummet och märker att behållarna redan är fyllda så
finns det en återvinning på Kvarnholmen där Mjölnarvägen börjar, mitt emot "gula ladan". Här kan du
läsa mer: https://kvarnholmen.com/nyheter/atervinning-pa-kvarnholmen/
Julgranar
När det är dags att dansa ut granen så gör man det med fördel till någon av de containrar som Nacka
vatten och avfall ställer ut under helgen 9–10 januari mellan klockan 11 och 17. Närmaste
insamlingsställe för oss i Silon är Kvarnholmsvägen 80, det är strax ovanför busshållplatsen mot Nacka.
Har du en gran som klär av sig redan i trapphuset och hissen så sopa gärna upp alla barr.
Säkerhet på våningsplanen
Till sist vill vi påminna om att det av brandskyddsskäl inte får förvaras någonting på våningsplanen
utanför lägenhetsdörrarna, det gäller t.ex. vagnar och pulkor.

Efter samtal i hissen vi tråna
men om våra grannar nu måste måna
så drömmen den sprack
om spirituella små snack
och allt för den dumma corona.
Vi till nästa år sätter vårt hopp
för virus det nu får bli stopp
så det åter blir sus
och dus i vårt hus
och humöret blir riktigt på topp!

En riktigt god jul önskar vi i styrelsen!

