Kvarnholmen 2021-06-16
Hej kära Silo-bo!
Dags igen för lite information som rör oss i huset!
Nya styrelsemedlemmar
Efter årsstämman så har styrelsen fått några nya medlemmar och vi välkomnar Joakim Molander och
Carl Törneman till styrelsen! Tillsammans med Joakim och Carl är det vi som ingår i styrelsen: Åke
Örtqvist (ordförande), Gitte Strindlund, Tony Carlén, Daniel Hollström, Jochem Snoei , Dan-Åke Wallin
och Ami Bergöö. Riksbyggens representanter är Marie-Louise Nord med suppleanten Linus Olsson. Vill
du mejla oss gör du det på styrelsen@brfsilo.se.
Automatisk dörr i soprummet
För att slippa att balansera soppåsar samtidigt som dörren till soprummet ska baxas upp, så har vi
beslutat att installera automatisk öppning av dörren till soprummet. När det är gjort kommer man bara
att behöva aptusbrickan för att komma in, vilket förhoppningsvis kommer att bli enklare än att öppna
dörren med handkraft.
Mer plats för husets cyklar
Det är trångt i cykelrummen, men att trampa ska uppmuntras och därför håller vi på att undersöka olika
sätt att öka kapaciteten i rummen, till exempel med någon form av tvåvåningsparkering för cyklarna. Vi
vill också passa på att be er att ta en titt i cykelrummen, kanske har du någon trasig cykel eller en
urvuxen barncykel som inte behöver vara där?
Fint på kajen
Ni kanske har märkt att KUAB håller på att göra rent kajen och sofforna och bänkarna? Det är bland
annat Silons styrelse som har legat på att det ska göras och det blir ju så mycket trevligare att sitta där
när det är rent och snyggt!
Städning i garaget
Det ska även bli sommarfint i garaget och för att de som städar ska komma åt kan inte bilarna stå kvar.
Städningen kommer att ske under två dagar den 1–2 juli från klockan 7.00 till 16.00. De bilar som står
kvar riskerar att bli skadade av grus som flyger runt, så rädda lacken och flytta bilen!
Dags för majskolvarna, flintasteken och halloumin
Tillbaka till kajen! Det är härligt att blicka ut över båtarna samtidigt som man lägger något gott på grillen
och en middag på kajen kan varmt rekommenderas! När ni har njutit klart av maten och utsikten ber vi
er att ställa grillarna bakom huset, inte mellan vårt och grannarnas hus och inte heller precis under ett
fönster. Det är tillåtet att grilla på balkongerna, men bara om man använder gasolgrill. Med även med en
gasolgrill blir det os som kan sprida sig till grannarna, så vi får alla hjälpas åt att visa varandra hänsyn.

Läge att rengöra fläkten?
När fläkten är smutsig och flottig kan det inte bara lukta illa när man sätter på den, brandrisken ökar
också betydligt. Märker du att den skulle må bra av lite rengöring är det bästa att det inte är särskilt
krångligt och inga konstiga mirakelmedel behövs – det räcker med vatten, diskmedel, ättika och
bikarbonat.
Tips för enkel rengöring:
1. Koka upp vatten samt lite diskmedel, någon deciliter ättika och ett par matskedar bikarbonat i
en stor kastrull.
2. Ta ut filtret till köksfläkten och lägg i kastrullen, låt sedan alltihop stå minst någon timme innan
du sköljer av filtret och låter det torka.
3. Tänk på att bikarbonat och ättika kan skada ytan på aluminiumfläktar så var noga med det här
med sköljningen och torkningen innan du sätter tillbaka det i fläkten. Bänkskivor i sten mår inte
heller bra av ättika och bikarbonat så det gäller att inte skvätta när man håller på. Har du ett
platt fläktfilter? Grattis – då är det bara att stoppa in det i diskmaskinen!
Med detta lilla husmorstips som avslutning på junis Siloblad vill vi i styrelsen nu önska alla

EN RIKTIGT HÄRLIG SOMMAR!

