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Läs och prenumerera per e-post på brfomnia.se
Ny styrelse
Vid föreningens årsstämma den 24 maj valdes den nya styrelsen med följande personer:
Pauline Minas
Arman Borghem
Ioannis Ormanidis
Batuhan Pek
Emrah Yalcin

Ledamot (ordförande)
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Johan Gyhlenius
Oscar Nyberg
Sandra Schytzer

Suppleant
Suppleant
Suppleant

Om du behöver komma i kontakt med styrelsen kan du använda kontaktformuläret på
hemsidan www.brfomnia.se. På hemsidan hittar du också svar på många frågor.

Kärl för grovsopor
Föreningen har på prov skaffat ett kärl för grovsopor för att vi ska kunna sköta
sophanteringen på ett bra sätt. Kärlet för grovsopor finns i miljörummet på
Forskningsringen 87. Tömning sker varannan vecka.
Vad är grovsopor? Grovsopor är sådant som antingen inte får plats i hushållssoporna,
eller som inte ska läggas där för att det inte är brännbart. Exempelvis:
•
•
•
•
•
•
•
•

dricksglas, porslin, vaser
stekpannor, kastruller
speglar
möbler, mattor
kläder, skor
pärmar, böcker
manuella verktyg
leksaker som inte drivs av el eller batteri

Elavfall (t.ex. datorer, mobiler, högtalare, lampor, dammsugare, element eller leksaker som
rör sig eller låter) och farligt avfall (t.ex. kemikalier, färg, parfymer, batterier) får inte
lämnas i kärlet för grovsopor. Om det lämnas där kommer kärlet inte tömmas.

Elgrillning på balkong, uteplats och terrass
Sommaren är äntligen här och vi börjar nu kunna använda våra balkonger, uteplatser och
terrasser. Vi vill påminna alla som använder elgrill att visa hänsyn till sina grannar och att
inte lämna grillen obevakad. Grillning med kol- eller gasolgrill är inte tillåtet enligt
föreningens trivselregler med hänsyn till brandrisk.

Balkonginglasning
Intresserade av inglasning kan hitta kontaktuppgifter till Lumon samt priser på
www.brfomnia.se. Det lägre pris som gällt har förlängts till slutet av juni, ytterligare
förlängning kan dock inte garanteras. Föreningens bygglov omfattar inte inglasningar för
balkonger/terrasser längst upp som kräver nytt tak samt inglasningar i/nära markplan.
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New board
At the annual general meeting on May 24 th, the following people were voted into the board:
Pauline Minas
Arman Borghem
Ioannis Ormanidis
Batuhan Pek
Emrah Yalcin

Member (president)
Member
Member
Member
Member

Johan Gyhlenius
Oscar Nyberg
Sandra Schytzer

Alternate member
Alternate member
Alternate member

If you need to get in touch with the board you can use the contact form at our website
www.brfomnia.se. On the website you will also find the answer to many questions.

Container for bulky waste
The housing coop has on a trial basis obtained a container for bulky waste so we can
manage our waste in a good way. You will find the container for bulky waste in the
recycling room at Forskningsringen 87. It will be emptied every other week.
What is bulky waste? Bulky waste comprises things which don’t fit in the household
waste, or which mustn’t be put there because it’s not burnable. For example:
drinking glasses, porcelain, vases
frying pans, kettles
mirrors
furniture, carpets
clothes, shoes
binders, books
manual tools
• toys which are not powered by electricity or batteries
Electrical waste (e.g. computers, cell phones, speakers, lamps, vacuum cleaners,
radiators or toys which make noise or move) and hazardous waste (e.g. chemicals, paint,
perfume, batteries) must not be placed in the container for bulky waste.
If left there the container will not be emptied.
•
•
•
•
•
•
•

Electrical grilling on balconies, patios and terraces
Summer is finally here and we can now start to use our balconies, patios and terraces. We
want to remind everyone using an electrical grill to show consideration to neighbours and
not to leave the grill unsupervised. Grilling using charcoal or gas grill is not permitted
according to the housing coop’s comfort rules, because of the fire hazard.

Balcony glazing
Those interested in balcony glazing can find contact information to Lumon and prices on
www.brfomnia.se. The lower price which has applied is extended until the end of June,
further extensions are not guaranteed. The housing coop’s building permit does not cover
glazings of balconies/terraces requiring a new roof or glazings at/near ground level.

