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Brf Kannan 13 – Nyhetsbrev maj 2015 
 
 
 

Viktiga majdatum 

 10 maj 12.00-15.00 Städdag 

 20 maj 19.00-21.00 Föreningsstämma/årsmöte (särskild kallelse kommer) 

 
 
Vårens städdag  
 
Den 10 maj 12.00-15.00 träffas vi för gemensamt arbete med att ställa i ordning 

innergården för sommaren: placera ut trädgårdsmöbler, fräscha upp grillarna, 

rensa rännor m.m. Under dagen kommer det att finnas en container för 

grovsopor tillgänglig. Vi avslutar som vanligt med mat och dryck som 

föreningen står för. Alla är varmt välkomna, men särskilt du som är nyinflyttad! 

 

Tänk på att innan städdagen märka upp din cykel med namn och ”2015”! 

 
 
Vårblommor och marksyn 
 

Vårblommorna är på plats och som ni 

kan se har vi i år inte bara frosttåliga 

penséer i våra fina krukor utan även 

kryddor, som timjan och oregano, och 

en del perenna växter, t.ex. hängsälj 

och murgröna. 

 

Förutom att resultatet är vackert att se 

på ger detta en ökad hållbarhet och 

minskar på ”slit-och-slänget”.  

 

Perenna krukväxter från tidigare 

planteringar återfinns nu i lite 

varstans på gården. 

 
 



   

Du kommer i kontakt med styrelsen via e-postadressen styrelsen.kannan13@gmail.com. Det går 

också bra att lägga en lapp i föreningens brevlåda på Vikingagatan 41. 

 

 

 

Tillsammans med vår gårdsentreprenör HSB har vi genomfört vårens marksyn. 

Vissa av de åtgärder som identifierades kommer vi att arbeta med under 

städdagen, t.ex. jordförbättring och beskärning. HSB kommer också att fylla på 

ny sand i sandlådan. 

 

Eftersom den planerade renoveringen av garagetaket kommer att innebära att 

planteringarna på denna del av gården kommer att behöva avlägsnas, och så 

småningom återställas, avvaktar vi med större trädgårdsprojekt tills vidare. 

 

 
Felanmälan 
För fastighetsskötsel anlitar föreningen Driftia som har personal på plats ett par 

gånger i veckan. Felanmälan som rör din lägenhet eller gemensamma utrymmen 

(t.ex. tvättstugor) gör du direkt till Driftia, antingen på driftia.se eller genom att 

ringa kundtjänst på telefon 08-744 44 33. Driftia håller styrelsen informerad om 

de fel som anmäls. Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du för det inre 

underhållet i din lägenhet och faktureras för tjänster som rör detta. 

 

 
Lägesrapport för pågående projekt 
 Garaget. Entreprenör är nu upphandlad. Arbetet inleds i höst. 

 

 
Till sist… 
Väl mött på föreningsstämman den 20 maj kl. 19.00 i Karlbergs skola! 

 

 
Styrelsen Kannan 13 


