Kvarnholmen 2021-11-24
Hej kära Silo-bo!
Här kommer en julhälsning och lite information till alla i huset!
Webbplatsen är uppdaterad
Vår webbplats som ni hittar på http://www.brfsilo.se är nu uppdaterad! Där kan ni bland annat finna
information kring vad som gäller vid in- och utflyttning i huset, kontaktuppgifter till styrelsen och annat
som kan vara bra att känna till. Gå in och läs och hör gärna av er till styrelsen med synpunkter och förslag
kring hemsidans innehåll.
Brandfiltar lagom till att juleljusen tänds
Alla som kom på vår grillträff fick en viktig present till sitt hem – en brandfilt! Ni som inte hade möjlighet
att delta då kommer nu att få en brandfilt levererad i ”tidningshållarna”. Missade du grillningen och
upptäcker att det inte heller inom en snar framtid dyker upp någon brandfilt utanför dörren, så hör du
bara av dig till Dan-Åke Wallin på plan 6.
Väskor upptäckta vid brandskyddsrond
Och apropå saker som kan brinna så gjordes nyligen en brandskyddsrond där det upptäcktes att ett par
större väskor står utanför vindsförråden längst inne i en av gångarna på plan 8. Av brandsäkerhetsskäl
ber vi den som har ställt väskorna där att snarast möjligt ta bort dem.
Viktig information om garaget
Nu investerar vi i ökad säkerhet och fler laddstolpar i vårt garage! Det befintliga larmsystemet kommer
att kompletteras med att alla dörrar till garaget larmas. Vid all passage, utom vid nödläge, måste
Aptusbrickan eller sändaren användas, annars går ett larm till Securitas som via kameraövervakning kan
ta beslut om utryckning behövs. Mer information kommer när installationsdatum är klart.
Allt fler köper elbilar och därmed går elplatserna åt som smör i solsken i vårt garage – ja, just nu är
faktiskt alla våra 40 elplatser upptagna. Vi har därför ansökt om bidrag från Naturvårdsverket för att
installera ytterligare 20 laddstolpar.
Dessa förbättringar, tillsammans med att vi vill ta höjd för ökat elpris, gör att vi från den 1 januari höjer
kostnaden för alla parkeringsplatser med 8 %. För en bilplats blir det nya priset 1 080 kronor/månad
exklusive moms (1 350 kronor inklusive moms). Även priset för att ladda sin bil ökar till 1,6 kronor/kWh
exklusive moms (2 kronor/kWh inklusive moms).

Platta paket
Med lite tur kanske det kommer en tomte och hälsar på här i Silon på
julafton och ett sådant besök brukar efterlämna en hel del skräp. Pappret
runt paketen slängs i papperskärlen och snörena sorteras som plast eller
hushållsavfall beroende på vad de är gjorda av.
Vi vädjar också till er att inte överfylla behållarna för då finns det risk att
de inte töms alls! Är det fullt när ni kommer ner till soprummet, eller ni
har mycket skräp, så ber vi er att göra ett besök på någon
återvinningsstation och slänga skräpet där.
Hjälps vi åt att vara noggranna med att platta till kartonger och liknande
så ökar chansen att resterna efter julhärligheterna får plats i vårt eget
soprum.
Ni glömmer väl inte vår Silo-glögg?
Söndagen den 5 december mellan klockan 16 och 18 värmer vi oss med
en glögg och brasa på vår terrass! Anmäl gärna hur många stora och små
som kommer från din familj senast den 28/11 till
eva.ortqvist@gmail.com.
Snart julen i huset är här
och granen i porten vi klär.
Kära grannar god jul
med tomtar och kul
i en silo med varm atmosfär!

En riktigt skön jul- och nyårshelg önskar styrelsen!

