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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. 

Bättre ventilation i gymmet
Det är härligt att svettas och flåsa i gymmet men då behövs det ju också rejält med luftomsättning och 
det är några gymmare som har tyckt att det har varit si och så med detta. Gymmet, bastun och 
gästlägenheten går på samma ventilationsaggregat och detta gör att man behöver pyssla lite med 
inställningarna, vilket vi nu kommer att göra. Snart kommer ni förhoppningsvis att kunna flåsa ännu 
bättre när ni gymmar! 

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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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 Aptus-
kamera 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!  
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