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1. Intresserad av trädgårsskötsel? Trädgårdsgruppen söker deltagare!
Det finns en trädgårdsgrupp i föreningen som består av medlemmar med intresse för växtlighet och
trädgårdsskötsel. Trädgårdsgruppen sköter om planteringarna på innergården mellan
Forskningsringen 85 och 87 och utanför cykelrummet. I skötseln ingår bland annat att klippa
gräsmattan, rensa ogräs, plantera växter och vattna vid behov. Vissa deltagare har tyvärr flyttat från
föreningen och trädgårdsgruppen söker därför nya medlemmar inför kommande säsong.
Är du intresserad av trädgårdsskötsel och vill delta i trädgårdsgruppen? Anmäl i så fall ditt intresse
till styrelsen eller direkt till Bärbel som samordnar trädgårdsarbetet, baerbel@latnet.lv

2. Järntorget åtgärdar besiktningsanmärkningar
I februari påbörjade Järntorget arbetet med att åtgärda de besiktningsanmärkningar som noterats
under garantibesiktningen. Arbetet har påbörjats på Forskningsringen 90B, 88 och 86 och kommer
fortsätta framöver. Järntorget lämnar succesivt information till de medlemmar som berörs. Det är
viktigt att du är hemma på angiven tid eller lämnar dörren i serviceläge så att felen kan åtgärdas.

3. Ljud i stammar
Järntorget har vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med de problem som tidigare har rapporterats
om ljud från stammarna i vissa lägenheter. Det har beskrivits som ett tickande eller slående ljud.
Under januari och februari har det bara kommit ett enstaka klagomål på ljud i stammarna. Om du
fortfarande upplever problem är det viktigt att du felanmäler till Järntoget på
jarntorget.se/felanmalan och meddelar styrelsen på brfomnia.se/kontakt så snart som möjligt.

4. Högljudda fester
Det har förekommit högljudda fester i ett par byggnader den senaste tiden som har stört grannar sent
på kvällen. Vi vill därför påminna alla om föreningens trivselregler.
Där anges bl.a. att man behöver visa extra hänsyn till sina grannar efter kl. 22:00 och före kl. 08:00.
För att du och dina grannar ska trivas är det viktigt att alla visar hänsyn och inte stör varandra.
Trivselreglerna finns på webben brfomnia.se/trivselregler

5. Misskötsel i miljörummen
Problemet med nedskräpning i miljörummen fortsätter trots begränsade öppettider och den
information som styrelsen har gått ut med. Vi ser därför över möjligheten till kameraövervakning
och att avgiftsbelägga de medlemmar som lämnar grovsopor i miljörummen eller på annat sätt
missköter sopsorteringen på ett sätt som medför extra kostnader för föreningen.
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1. Interested in gardening? The Gardening Group is looking for volunteers!
The housing coop has a gardening group with members interested in planting and gardening. The
gardening group takes care of plants on the inner yard between Forskningsringen 85 and 87 and
outside the bicycle room. This includes cutting the grass, getting rid of weeds, planting flowers and
watering. Some members have unfortunately moved out of the housing cooperative and the
gardening group is therefore looking for new members for the upcoming season.
Are you interested in participating in the gardening group? If so you should inform the board or
Bärbel directly, who coordinates the gardening group, at baerbel@latnet.lv

2. Järntorget is fixing warranty inspection remarks
In February, Järntorget began work on fixing the inspection remarks noted during the warranty
inspection. Work has begun at Forskningsringen 90B, 88 and 86 and will continue. Järntorget
provides information to members one by one. It is important to be home at the time Järntorget has
given or to leave the door in service mode so that faults can be fixed.

3. Noise from piping
Järntorget has taken action to correct the problems previously reported regarding noise from the
piping in some apartments. It has been described as a ticking or beating noise.
During January and February there has only been one report of noise from the piping. If you are still
experiencing a problem it is important that you as soon as possible report it to Järntorget at
jarntorget.se/felanmalan and also inform the board at brfomnia.se/kontakt

4. Loud partying
There have been loud parties in a couple of our buildings lately, which has disturbed neighbours late
in the evening. We therefore remind everyone of the housing coop’s comfort rules.
The rules are clear that special respect needs to be shown to neighbours after 22:00 and before
08:00. For a pleasant environment for you and your neighbours it is important that we don’t disturb
each other. The comfort rules are available at brfomnia.se/trivselregler

5. Misuse of the recycling rooms
The problem with littering in the recycling rooms has continued despite limited opening hours and
information given from the board. We are therefore looking at options for cameras in the recycling
rooms as well as charging members found responsible for leaving bulky waste in the recycling
rooms, and other misuse leading to additional costs for the housing coop’s waste management.

