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Ventilmotion 

Som jag tror de flesta har noterat lät styrelsen uppdra 

åt en rörmokarfirma att kontrollera tilloppsventiler för 

kall- resp. varmvatten till respektive lägenhet. Det 

gick bra, vi hade tillgång till alla lägenheter utom fem, 

varav en föranmält frånvaro. En är genomförd i egen 

regi. Styrelsen kommer kontakta återstående 

lägenhetsinnehavare. 

En lärdom var att en lägenhet med larm hade detta 

påkopplat. Vi hade inte skrivit om detta i 

informationen och det är mig veterligen första gången 

det inträffar hos oss. 

Jag vill särskilt påpeka att det är lägenhetsinnehavare 

som ska genomföra ”ventilmotionen”. Detta bör göras 

en gång i halvåret, och gäller främst varmvattnet. Vid 

problem med ventilen kontakta fastighetsgruppen. 

Vi var nöjda med firman, Kallhälls ROT & VVS, och 

kommer lägga upp den på hemsidan under 

rekommenderade hantverkare. 

 

Äppellunden 

Samfälligheten som vi kallar Äppellunden har bytt 

namn från Bolinder strand samfällighetsförening till 

Äppellunden Bolinder strand samfällighetsförening. 

Fastighetsbeteckning är Kallhäll ga:28. 

 

Brandsyn och påminnelse inför julhelgen mm. 

Varje år gör delar av styrelsen en brandsyn för att 

kontrollera brandvarnarna i gemensamma utrymmen 

mm. Detta kommer göras lördagen den 7 december på 

förmiddagen. Obs att det kommer larma vid testen. 

Jag vill påminna om att det är lägenhetsinnehavaren 

som skall testa brandvarnaren i lägenheten. Passa 

också på att motionera brandsläckaren genom att 

vända den upp-och-ner samt kontrollera att mätaren 

står på grönt. En använd släckare räknas som 

förbrukad och måste laddas om, oavsett hur lite 

släckmedel du sprutat ut. 

 

Med ökande antal levande ljus i advents- och juletid 

krävs ökat medvetande och tillsyn. Enl. bl.a. 

försäkringsbolagen är andra advent den helg med flest 

bränder. 

Styrelsen kommer under december/januari undersöka 

om brandvarnarna behöver bytas ut. Ytterligare 

information kommer. 

 

Ny ”Välkommen till Brf Ankaret 2” 

I närtid kommer en ny version av ”Välkommen till 

Brf Ankaret 2”. Vi kommer trycka upp ett ex till varje 

lägenhet. Den ska sättas i Lägenhetspärmen under 

uppslag 1. Den kommer även byta namn, då den 

innehåller nytt även för ”gamla” medlemmar. 

 

Q-Park byter namn 

Q-park byter namn till AIMO-Park. I övrigt inga 

ändringar för oss. 

Styrelsemöten och stämmor 

 11/12 kl 19.00: Styrelsemöte 

Vid behov av att diskutera något är ni välkomna att ta 

kontakt med styrelsen, gärna med en skriftlig 

framställan. 

Vill ni ha medlemsbladet och övrig information via e-

post, fyll i blanketten för medgivande som finns under 

rubriken medlemsblad på hemsidan. 

 

Jan Österman 

 


