Kvarnholmen 2021-10-03
Hej kära Silo-bo!
Här kommer lite höstlig information till alla i huset!
Silofestligheter
Tack för i torsdags! Det var roligt att äntligen få träffa så många i huset! Vi var runt 35 stycken som
grillade och umgicks på vår terrass och förhoppningsvis kommer virus, baciller och annat otyg inte att
ställa till det framöver, så att vi snart kan göra om denna trevlighet! Vi bestämde därför på plats att
ordna glögg-fest den andra advent, söndagen den 5 december, med start klockan 16. Mer information
kommer, men du som vill hjälpa till kan redan nu kontakta Eva Örtqvist (eva.ortqvist@gmail.com).
Mäklarnyckel när det är dags för visning
Vi vill återigen påminna om att man ska ge mäklaren en så kallad mäklarnyckel för att kunna ställa upp
porten vid visningar. Då ser porten låst ut även om den inte är det och drar inte till sig uppmärksamhet –
och obehöriga personer – på samma sätt som om man ställer upp porten på annat sätt. Ska du sälja din
lägenhet och ha visning så lånar du en mäklarnyckel antingen av Ami Bergöö på plan 4 eller av Åke
Örtqvist på plan 7.
Automatisk dörr – snart även i cykelrummet
Nu är det på gång att vi ska få ytterligare en automatisk dörr i huset, denna gång in till cykelrummet på
plan 2. Inom snar framtid kommer det därmed förhoppningsvis att gå betydligt enklare att ta ut och ställa
in sin cykel.
Mobila kretsloppscentralen
Passa på att slänga små elprylar, kemikalier och annat som du vill bli av med lördagen den 9 oktober
klockan 15–16 i den mobila kretsloppscentralen som kommer till Kvarnholmen. Här på holmen kommer
den att finnas på Kvarnholmsvägen 80. Där kommer du även att kunna lämna textilier och mindre saker
som leksaker, böcker och husgeråd för återbruk.
Gästlägenheten
Vår trevliga gästlägenhet är populär – vi är många som uppskattar att våra släktingar och vänner har
någonstans att sova när de hälsar på. Vill du veta mer om hur du bokar och vilka regler som gäller vid
bokning så finns det nu uppdaterad information både på dörren till gästlägenheten och på vår hemsida:
http://www.brfsilo.se/.
Sprickor i väggarna
I några lägenheter så har det hittats sprickor och det har funnits misstankar att det är sprängningarna
runtom på Kvarnholmen under förra hösten som har varit boven i dramat. Därför har vi tagit hit proffs
som har tittat på sprickorna. De kom fram till att sprickorna i huvudsak beror på att huset rör på sig
(vilket är naturligt) och att sprängningarna denna gång troligast inte har med saken att göra. Ett tips för
att undvika sprickor är att vara noggrann med underarbetet när man målar om – det kan vara bra med
microlite och fogmassa innan man målar.

Strular porttelefonen?
Om ni har lagt in Aptus-appen i telefonen så kanske ni har upptäckt att det kan vara lite trixigt att
öppna när någon ringer på porttelefonen? PM- larm kommer här med lite tips hur man fixar detta:
Den notifiering som man får från Aptus Home-appen är egentligen till för om man har en Aptuskamera som heter "Titta" (vilket vi inte har) och det är detta som kan göra att det strular. För att
lösa det hela så loggar ni in antingen på appen eller på webben och går sedan in under
"inställningar", därefter väljer ni "notifieringsenheter" och tar bort alla enheter därifrån. Då slipper
ni den notifiering som ni får när någon ringer upp ifrån porttelefonen och som kanske hindrar er från
att komma till själva samtalet.
Och med detta önskar styrelsen er alla en härlig och färgsprakande höst!

