
 
 
 
 
 
 
Information från BRF Sanningen – november 2014 
NYHETSBREVET FINNS ÄVEN PÅ WWW.BRFSANNINGEN.SE 
 

Soppkväll 23 november 
Du har väl inte glömt att anmäla dig? Styrelsen kommer att vara där och berätta om 
avgiftsförändringar, soprum och annat intressant som händer i föreningen. Har du tappat bort 
anmälningsblanketten så kan du mejla till styrelsen@brssanningen.se eller lägga en handskriven 
lapp i gröna lådan. 

Soprum och bytesrum stängs 
VI har haft stora problem med soprummet. Saker ligger kringkastade på golvet och containrarna är 
ofta överfulla. Föreningen (i förlängningen du som medlem) får betala merkostnaden för detta. 
Därför har styrelsen för avsikt att stänga grovsoprummet. Kom till soppkvällen 23 november och på 
årsstämman så får du veta mer om det. Även bytesrummet kommer att stängas då vi inte har någon 
som sköter det. Kom gärna med kreativa förslag på hur vi ska hantera sopor och återvinning i 
framtiden. Kanske vill du vara med och starta en grupp som undersöker möjligheter till utökad 
källsortering till exempel? Kontakta styrelsen isåfall! 

Årsstämma  
Välkomna på årsstämman 29 januari. Var med och välj ny styrelse, diskutera eventuella motioner, 
vår framtida ekonomi, och träffa dina grannar. Föreningen bjuder på fika efteråt. Om du vill skriva 
en motion ska den vara inne senast 19 december. Mejlas till styrelsen@brfsanningen.se eller lägg 
den i gröna lådan utanför tvättstugan. Mer inforation om stämman kommer i början på januari. 
 

Stöldskyddsmärkning 
Efter sommarens och höstens inbrottsvåg i främst 159-165 har vi haft diskussion med bl.a. 
riksbyggen samt stöldskyddsföreningen (SSF) kring vad vi ska göra. Som en första åtgärd har 
föreningen införskaffat en märkbox från SSF. Operation Märkning är ett enkelt och effektivt sätt att 
minska risken för stöld. Ett hus märkt med ögat-symbolen ska vara mindre intressant för tjuven för 
att stöldmärkta saker är svåra att sälja vidare. Boxen innehåller el-gravyrpenna, UV-penna, UV-
lampa, diamantstiftspenna samt varningsdekaler att fästa på ytterdörrar/fönster. Boxen kan lånas 
kostnadsfritt genom styrelsen. 
 

Plomberad gaveldörr 159 
Sommarens och höstens inbrott i 159-165 har upphört efter att gaveldörren vid 159 plomberats. 
Därför har RB uppdragits att ta fram en lösning med invändigt kodlås eller liknande som inte kan 
öppnas utifrån men medger utrymning inifrån. Mer information kommer efter hand till de berörda i 
huset. 


