
 

Skäran dec 2020 

Kvarteret Skärans nyhetsbrev 
                                                                                                  

 

Styrelsen har beslutat att inte bjuda in till Luciakaffe i år. Covid-19 pandemin 
har ställt till det på många sätt för oss alla. Vi får försöka att göra det bästa med 
att hålla avstånd och tvätta och sprita händerna. 

Vi hoppas att Ni är nöjda med de nya tvättmaskinerna. Säljaren 
rekommenderar att vi använder flytande tvättmedel. 

För tillfället är inga av de externa förråd som finns i skyddsrummet lediga. 

Till de som kör in i kvarteret vill vi bara påminna om hastigheten: som är gång 
fart. Detta gäller alla oavsett fordon, med eller utan motor.  

Vi vill också uppmana dig som djurägare att ha uppsikt och ta upp efter den. 
Det är inte trevligt att trampa i avföring. Ni som har hund tänk på att en 
lösspringande hund kan upplevas väldigt skrämmande. 

Det är fortfarande ett stort problem med sorteringen av våra hushållssopor. 
Det kostar föreningen stora belopp att låta vaktmästaren sortera om dom. Tänk 
på att det är endast hushållssopor som får kastas, övrigt skall till återvinningen 
som vi nu så lägligt har som” granne”. Exempel på det som inte är 
hushållssopor men som har blivit utställt är: skohylla, plaststolar, sopskyffel 
plus mycket annat.  Har Ni större emballage eller stora mängder trädgårdsavfall 
så rekommenderar vi att hyra kvarterets kärra. Eftersom bekymret med 
sophanteringen inte har avtagit utan snarare ökat så tar styrelsen tacksamt 
emot tips på hur vi kan komma till rätta med det. Styrelsen har faktiskt 
diskuterat kameraövervakning men så drastiskt kan det väl inte behöva bli. 

I den containern som finns för trädgårdsavfall ska inte jord eller gräs kastas. 
Samlar man avfallet i en plastsäck så skall den tömmas. Ingen plast eller 
förpackning i containern. 

Även om ingen snö är i sikte så har det blivit kyligare och vi vill påminna om 
ventilerna i fönstren. Ventilen är stängd när den röda pricken är synlig. Vänd 



Styrelsen har för avsikt att anordna en pubafton i kvarterslokalen när det blir 
tillåtet att träffas igen för en större samling. 

För Er som vill bada bastu så är fredagar mellan 16:00-19:30 reserverad för 
herrar och damerna får basta mellan 19:31-21:30. Övrig tid bokar Ni på 
whiteboardtavlan utanför. 

Vi kommer att lämna löpande information angående dörrbytet. 

Vi vill också rekommendera Er att gå in på www.brfskaran.se där Ni hittar 
information. 

Vi önskar en God Jul och ett Gott Nytt År  

 

 

/ Styrelsen 


