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Järnåldern

Container

Container för 
blandat avfall 
kommer att finnas 
på platsen vid 
spolplattan på gård 
A den 23 april – 24 
april.

Motortrafik på gårdarna
MC- och bilkörning är INTE tillåten inne på 
gårdarna förutom i nödfall, t ex vid in- och 
utflyttning. Motorcykel får enbart ledas på 
gårdarna.
Tänk på alla barn som leker på gårdarna – 
en olycka händer så mycket lättare och 
snabbare än man kan tänka sig!

Förvaltning
Trädgårdsteamet har hand om gårdsytor, 
felanmälningar och reparationer.

Felanmälan ska göras via webformulär på 
hemsidan 
www.brf-jarnaldern.nu eller via mail: 
felanmalan@brf-jarnaldern.nu Felanmälan går 
direkt till Trädgårdsteamet med en kopia till 
Brf Järnålderns styrelse. 

Akuta fel , dvs fel som absolut inte kan vänta 
till nästkommande arbetsdag, anmäls via 0709-
940569 

Felanmälan kan i undantagsfall också göras på 
blankett som lämnas i låda vid Arkeologv 57. 

Denna postlåda töms dock inte dagligen och 
akuta fel ska därför inte lämnas här!

Fastighetsförsäkring och 
skadedjursbekämpning
Brf Järnåldern har fastighetsförsäkring i 
Allians Försäkringsmäklare, tel: 08-700 51 70 
och försäkringsnummer 51-0073.

Om behov av skadedjursbekämpning ring Nomor 
0200-27 10 10 och uppge försäkringsnummer  51-
0073.

Hyra av Gemensamhetslokal
Deposition: 300 kr
Lokalhyra: 200 kr 
Styrelsemöbler: 25 kr
Bokning och kontant betalning görs hos Ingela 
Dahlén, Bronsåldersvägen 64, tel: 046-30 62 
75 eller på bokning  @  brf-jarnaldern.nu   . 
Pengar för hyra m m används för att hålla 
lokalen i gott skick. Lokalen lämnas i samma 
skick som när man kom – städad och med 
iordningsställda stolar och bord. Deposition + 
hyra lämnas i samband med att nyckel 
hämtas ut.

Lokalen hyrs enbart ut till medlemmar inom 
föreningen.

Bastu
Bastun är för 
närvarande avstängd 
pga omfattande 
fuktskador. 
Avstängningen gäller 
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på obestämd tid. 
Styrelsen utreder 
kostnad för åtgärder.

Föreningens hemsida
www.brf-jarnaldern.nu 
Här finns mycket information som gäller 
föreningen, stadgar, ordningsregler, 
blanketter, mail-adresser etc. Ta för vana att 
titta på sidan om det är något Du/Ni funderar 
över.

Årsstämma 
Onsdagen den 1 juni 
2016 är det dags för 
årsstämma i 
föreningen.

Motioner till 
årsstämma ska vara 
styrelsen tillhanda 
senast 2016-05-
01.
Ärenden till styrelsen
Styrelsen kan du kontakta genom att lägga 
brev i föreningens postlåda vid 
gemensamhetslokalen, Arkeologvägen 57 eller 
via mail ”FÖRNAMN@brf-jarnaldern.nu”, t ex 
INGELA@brf-jarnaldern.nu.

 Du kan också ringa men tänk då på att ringa 
innan kl 21:00 vardagar.

Renoveringsarbete/målning
Renoveringen kommer att fortsätt på gård B 
under våren 2016. Därefter är det C-gårdens 
tur.

Vi kommer att lämna ut mer info när vi får 
sådan från våra entreprenörer.

Styrelsen för Brf Järnåldern önskar 
alla en riktigt härlig vår!

 
/Styrelsen för Brf Järnåldern 2016-04-17

Ordförande:
Anita Brinck
Bronsåldersvägen 68, Gård C
Tel: 046-30 43 79

Vice ordförande: Gårdsansvarig gård C
Ingela Dahlén
Bronsåldersvägen 64, Gård C
Tel: 046-30 62 75

Kassör: Gårdsansvarig Gård A
Sebastian Åkesson
Arkeologvägen 61, Gård A
Tel: 0701-72 53 42

Sekreterare:
Martin Meeuwisse
Bronsåldersvägen 14, Gård C
Tel: 0704-33 98 86

Ledamot: Niklas Mårtensson
Arkeologvägen 17, Gård B
Tel: 070-607 81 36

Suppleant 1: Gårdsansvarig Gård B
Bodil Lindgren
Arkeologvägen 41, Gård B
Tel: 070-593 99 87 

Suppleant 2: 
Christian Hallman
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Arkeologvägen 11, Gård B
Tel: 0768-79 61  03

Suppleant 3: -

Suppleant 4: -
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