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Deltagandet under höststädningen
Lördagen den 6 november anordnades en gemensam höststädning. Omkring 15
medlemmar hjälpte till att plocka skräp och gjorde våra gemensamma ytor rena inför
vintern. När städningen var klar bjöds det på kaffe och bullar.
Det är viktigt att vi alla nu hjälps åt att fortsätta hålla det rent både inne och ute. Fimpar får
inte slängas på innergårdarna utan ska tas omhand av den som röker.
Styrelsen vill tacka alla er som deltog under årets höststädning!

Prezero – test av ny tjänst
Vår förening har blivit utvald som testförening till ett nytt koncept som Prezero håller på att
ta fram för att underlätta källsorteringen och skapa bättre trivsel i miljörummen.
Testperioden pågår under en månad från den 15 november till den
15 december 2021.
I den nya tjänsten ingår tillsyn av miljörummen vid två tillfällen samt
städning och tvätt av kärl vid ett tillfälle. En handspritsdispenser och
en sax i kedja har fästas på väggen. Saxen kan användas för att
sprätta upp kartonger.
Sorteringskassar för plast, metall och papper kommer att delas ut till
samtliga lägenheter för att underlätta sorteringen hemma. Kassarna kommer hängs på
tidningshållarna. Läs mer om hur du sorterar avfall på brfomnia.se/avfall

Felanmäl om du upplever problem med ljud i värmestammarna
Några medlemmar i föreningen har tidigare upplevt problem med ljud från rören inuti
väggarna eller vid lägenhetens element. Det har beskrivits som ett tickande eller slående
ljud. I november 2020 vidtog byggherren Järntorget åtgärder för att komma tillrätta med
ljudproblemen genom att åstadkomma en jämnare värmekurva inomhus.
Under hösten 2021 har ett fåtal felanmälningar inkommit om fortsatta ljudproblem i
värmestammarna. Järntorget kommer att göra en planering för uppföljning och lokalisering
av ljuden tillsammans med de medlemmar som berörs.
För att försäkra oss om att det inte föreligger fler problem som vi saknar kännedom om går
vi ut med denna information till alla medlemmar. Om du upplever ljudproblem uppmanar vi
dig att göra en felanmälan både till Järntorget och direkt till styrelsen. Använd länkarna:
jarntorget.se/felanmalan
brfomnia.se/kontakt
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Participation during the autumn cleaning
On Saturday November 6th, a joint autumn clean-up was organised. About 15 members
helped to pick up litter and make our common areas clean for the winter. When the
cleaning was finished, we enjoyed coffee and buns.
It is important that we all now help to keep things clean both indoors and outside. Cigarette
butts must not be thrown in the courtyards, they must be taken care of by the smoker.
The board would like to thank all of you who participated in this year's autumn clean-up!

Prezero – trying out a new service
Our housing cooperative has been selected to try out a new concept that Prezero is
developing to facilitate the sorting of waste and make the recycling rooms nicer places to
be in. The test period will last for one month from November 15 th to December 15th, 2021.
The new service includes supervision of the recycling rooms on
two occasions and cleaning and washing of bins on one occasion.
A disinfectant dispenser and scissors in a chain have been
attached to the wall. The scissors can be used to crack open
cardboard boxes. Sorting bags for plastic, metal and paper will be
distributed to all apartments to facilitate sorting at home.
The bags will be hung on holders next to each apartment door.
Read more about how to sort waste at brfomnia.se/avfall

File a complaint if you have problems with noise in the heating pipes
Some members of the association have previously experienced problems with noise from
pipes inside the walls or the apartment's radiators. It has been described as a ticking or
banging sound. In November 2020 the builder of our apartments, Järntorget, took steps to
address the sound issues by providing a more even indoor heating curve. In the autumn of
2021, a few complaints were received about continued noise problems in the heating
pipes. Järntorget will plan to follow up and locate the sounds with affected residents.
In order to ensure that there are no further problems of which we are unaware, we are
circulating this information to all members. If you experience problems with noise from
inside the walls or from your radiators, we encourage you to report them both to Järntorget
and directly to the board of the housing cooperative. Use the links below.
jarntorget.se/felanmalan
brfomnia.se/kontakt

