
   
 

   
 

 

 

 

Infobrev till boende i Brf Kogaren 1 

Fjärde kvartalet 2022 

 
 

Hej från styrelsen!  
Nytt år och här kommer sent omsider sista infobrevet från 2022. 

Kort nytt. 
Ny styrelse med nytillkomna medlemmar består av:. 
Tommy Vatén – Ordförande 
Joakim Strömberg – Sekreterare 
Dieter Van de Walle – Ledamot 
Johan Sääf – Ledamot  
Louise Söderberg – Ledamot 
Anna Ljunghagen – Suppleant 
Britt Weslien – Suppleant 

Huset och trädgård tillhör oss alla  
Om du upptäcker att något inte fungerar eller att något behöver förbättras är det kanske inte alltid klart hur du ska gå 

vidare. Om du kan fixa själv, är vi alla tacksamma för det, huset och trädgården tillhör oss alla. Vid behov finns 

trädgårdsredskap i det allmänna förrådet i cykelrummet, port 56. Stöter ni på saker som är  trasiga, lampor, 

portkoddosor eller tvättmaskin, kontakta då vår fastighetsförvaltare Nabo (felanmalan@nabo.se) med en kopia till 

styrelsen, styrelsen@kogaren1.se – och en lapp på objektet om du tycker det behövs.  

Tvättstugan 
Medlemmar behöver bli bättre på att göra rent och hålla ordning i tvättstugan. Det har återkommande påfunnits 

avföring i tvättmaskinerna. Det är ohygieniskt och oansvarigt mot andra boende. Om det är så att det tvättas 

bajsblöjor i maskinerna måste de rensas och sköljas ur före de tas ned till tvättstugan. Man måste också efter varje 

tvätt av blöjor köra maskinerna tomma på 90 grader med bakteriedödande medel på sin egen tvättid. I övrigt ska man 

göra rent efter sig. Torka av bänk och maskiner från tvättmedel och dylikt. Ta bort ludd från torktumlare och 

torkskåp. Torkskåpen och tumlaren är enbart till för ren tvätt, inte för att torka kläder som blivit blöta när man varit 

utomhus. 

Övernattningslokalen 
Medlemmar som hyrt övernattningslokalen med tillhörande wc och dusch, behöver även här bli bättre på att städa 

och göra rent efter sin hyresperiod. I övernattningslokalen finns dammsugare och i tvättstugan finns andra 

städartiklar för rengöring.  

Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 7 februari 2023.  
Frågor/ärenden som medlem önskar att styrelsen ska behandla under mötet bör vara inkomna senast ett par dagar 

före mötet via mail till styrelsen@kogaren1.se eller via föreningens brevlåda i trapphus 50. 

Vänliga hälsningar  
Styrelsen för Brf Kogaren 1 
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