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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. 

containers på flera platser runt om i Nacka. Närmaste insamlingsställe för oss i Silon är 
Kvarnholmsvägen 80, dvs strax ovanför busshållplatsen mot Nacka. 

Överfyll inte behållarna, då finns det risk för att de inte blir tömda alls! Det finns en återvinning på 
Kvarnholmen https://kvarnholmen.com/nyheter/atervinning-pa-kvarnholmen/

 vill ju gärna fortsätta att ha Nackas bästa soprum så här kommer några påminnelser!

Håll gärna lite extra koll på vad som ska slängas i tidnings- respektive papperskärlen, så att allt hamnar 
rätt. Ta gärna även bort tejpen på kartongerna för då går det lättare att platta till och riva sönder stora 
kartonger. 

Vi har nu en återvinning på Kvarnholmen och har man mycket plast- och papperssopor slängs de med 
fördel där. kvarnholmen.com/nyheter/atervinning-pa-kvarnholmen/ 

Till sist, använd bara bruna matavfallspåsar, är det rinnigt så ta två bruna påsar istället för att stoppa 
avfallspåsen i någon annan typ av påse. 

Och här kan du läsa allt om sopsortering:
www.nacka.se/498d65/globalassets/nackavattenavfall/dokument/avfall/forpackning_sortering.pdf 

Webbkamerorna på taket
De som bor i lägenheter som inte har havsutsikt har tidigare kunnat njuta av båtlivet via uppkopplade 
webbkameror som sitter på taket och i realtid visar Djurgården och Stockholms inlopp på en skärm 
i lägenheten. Tyvärr har utrustningen varit trasig under en tid, men nu kommer den att repareras och 
vissa delar bytas ut. Förhoppningsvis kommer alla i huset snart att kunna se den säl som emellanåt 
sticker upp sitt lilla huvud ur vattnet och tar sig en titt på vår Silo.

r

De som bor långt ner i huset har störts av människor, ofta med en glass i handen, som nyfiket går bakom 
både vårt hus och Hamnkontoret. Nu har det kommit upp skyltar mellan de båda husen om att detta är 
privat område, så förhoppningsvis blir det mindre spring framöver. Även vi boende måste tänka oss lite 
för och inte gå bakom Hamnkontoret när vi t.ex. ska till parken och lekplatsen.

Uppställningsnycklar
Vi vill återigen påminna om att alla mäklare som ska ha visning i huset måste använda en uppställnings-
nyckel till porten, så att den inte står synligt öppen under flera timmar. Uppställningsnyckel finns att låna 
hos Åke Örtqvist på plan 7 och Ami Bergöö på plan 4. 
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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!
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