
 

Du kommer i kontakt med styrelsen via e-postadressen styrelsen.kannan13@gmail.com. Det går 
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Brf Kannan 13 – Nyhetsbrev april-maj 2016 
 
 
 
 

 
Viktiga datum 

 24 april 12.00-15.00 städdag  

 19 maj 19.00-21.00 föreningsstämma/årsstämma (enligt särskild kallelse) 

 

 

 
Vårens städdag 
 

Den 24 april 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 ”2016”! 

 
 
Övergivna cyklar söker ägare 
 
Ett antal cyklar, varav flera i gott skick, som lämnats omärkta vid förra 

vårstäddagen har övervintrat i ett förrådsutrymme. Om du tror att någon av 

cyklarna kan vara din, kontakta styrelsen och lämna en beskrivning av din cykel. 

 

 

Mobil miljöstation – för elektronik och miljöfarligt avfall 
 
I föreningens återvinningsrum på Torbjörn Klockares gata kan du lämna glas, 

kartong, tidningar, lampor och batterier för återvinning. Vi har också ett rum för 

grovsopor på Vikingagatan och ställer upp en container för grovsopor på 

städdagarna. För annat avfall, t.ex. elektronik och miljöfarligt avfall, hänvisas 
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till den mobila miljöstationen som kommer till våra kvarter (korsningen 

Vikingagatan/Kadettgatan) flera gånger per år (19/5, 15/9, 17/11 kl. 20.00-20-

45). Läs mer på stockholmvatten.se och anmäl dig gärna till sms-tjänsten för 

påminnelser genom att sms:a mobila norrmalm till 71501. 

 

 

 

Lägesrapport för pågående projekt 
 
 Garaget: Renoveringen av garaget är inne i ett slutskede. Parallellt 

påbörjas ett arbete med att återställa och utveckla denna del av gården. 

 

 
 
 
Styrelsen Kannan 13 


