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Information till medlemmarna Brf Stormen 

Föreningsstämma Brf Stormen och Motioner till föreningsstämman 

Årets föreningsstämma genomförs 15 juni kl. 18 00 i Gränbyskolan. 

Kallelse, fullmakt och svarstalong lämnas ut i pappersformat i brevlådan. Övriga 

handlingar skickas ut via e-post eller finns hos vicevärd på expeditionen.  

Motion till föreningsstämman lämnas i föreningens brevlåda, Stormgatan 19-23, 

ingången mot parkeringsplatsen, senast 2 maj 2021. 

Miljömotorvärmare 

De äldsta motorvärmarna föreningen haft drog el och värmde bilen från att de 

startades till tiden gått ut, upp till 24 timmar utan avbrott. Dessa byttes i början 

av 1990-talet ut mot motorvärmare som maximalt levererade el under tre timmar 

i följd. När dessa nu börjar krångla byts de allteftersom ut mot 

miljömotorvärmare. De nya motorvärmarna fungerar som så att om det är 

exempelvis nollgradigt då värmer den 1 timme innan inställd tid för avresa och 

en halv timme efter. Är det 5 minusgrader värmer den i två timmar innan och en 

halv timme efter. Är det 10 minusgrader ute värmer den i tre timmar innan och 

en halv timme efter. Den minskade elanvändningen görs dels av miljöskäl, men 

också av ekonomiska skäl. Om du förutom motorvärmare har en kupévärmare 

på 2000 kW är kostnaden ca 2 kronor per timme. 

Sopsortering 

Sopsortering drogs igång i större skala i Sverige och även då i Uppsala under 

1980-talet. Med tiden har det blivit allt viktigare att sopsortera och att alla är 

medvetna om att sortera rätt. Hur du ska sortera ser du på skyltarna som finns i 

varje soprum, eller på Brf Stormens hemsida 

https://www.stormen.se/media/bilagor/Bilaga4.pdf . Dessutom har föreningen en 

sopcontainer för grovsopor, men inte heller där kan alla sopor lämnas. Vissa 

sopor måste du själv åka till återvinningscentralen med. Det rör stora 

skrymmande artiklar tex en gammal soffa. Alla elartiklar, stora som små, ska du 

själv lämna till återvinningen. Glödlampor och batterier finns särskilda kärl i 

soprummen för. 

Tvättstugor 

Tyvärr har vi återkommande problem med ostädade tvättstugor. Speciellt har vi 

på senare tid haft problem med ostädade tvättstugor på Gränby bilgata, 

tvättstuga 1. Styrelsen kommer att följa upp städningen i tvättstugorna. Medlem 

https://www.stormen.se/media/bilagor/Bilaga4.pdf
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som kommer till ostädad anmäler detta med dag och tid till 

Brf.stormen@stormen.se . Styrelsen kontaktar den som misskött städningen. 

Misskötsel kan medföra avstängning från tvättstugorna. 

Inbrott och Grannsamverkan 

Tyvärr har vi återigen haft inbrott i våra garage. Du som har garage måste tänka 

på att alltid låsa garagedörren och att inte förvara stöldbegärligt innehåll i 

garagen. 

Ju fler som ansluter sig till Grannsamverkan, ju bättre förutsättningar får vi för 

att möta nya inbrott. Anmäl dig till Brf.stormen@stormen.se med för- och 

efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer. 

Nya rutiner för expeditionen med anledning av covid-19 

Vicevärd Chariton Amanatidis finns i vanliga fall på plats tisdagar mellan 16.30 

– 17.30. 

Med anledning av coronaviruset har vi uppdaterade rutiner kring besökstiden på 

tisdagar. Vi håller expeditionen stängd tillsvidare. För allas säkerhet. En medlem 

som vill ha hjälp med något eller vill meddela något får nu göra det via e-post 

till brf.stormen@stormen.se. Det går också bra att ringa till Chariton på 0707-30 

43 71 helgfri vardag mellan 07.00-16.00 samt 16.00-17.30 på tisdagar. 

Krävs det en träff av olika anledningar så får man boka en tid med vicevärden. 

Ta hand om er, håll avstånd, ha en god hygien, var positiva så vinner vi denna 

kamp. 

Styrelsen Brf Stormen 
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