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Hej alla boende i Brf Hårnätet. Här kommer information från styrelsen om lite 
som har hänt och kommer att hända under 2011. 
 
• Styrelsen är ny from 2011 och vi presenteras med bild och namn på ett 
separat blad. Har man frågor till t ex ordföranden, ekonomiansvarig eller 
teknikansvarig kan man maila eller ringa dem. Se uppgifter på hemsidan eller 
i trapphusen. Styrelsen har möte den första tisdagen varje månad (utom juli 
och augusti). 
 
• En ny uppdaterad hemsida har gjorts och där finner ni den mesta inform-
ationen som berör dig som bor i föreningen. Besök sidan och klicka på 
styrelsen informerar. Där kan du läsa om vilka regler som gäller i föreningen 
och hur du hanterar sopor och tvättstuga mm. Titta in på sidan någon gång i 
månaden för uppdaterad information. Gå in på: 
 
www.harnatet.se 
 
• Föreningens ekonomi är nu äntligen under kontroll. Swap-lånen är lösta och 
det ser bra ut för framtiden. Vi har sagt upp en del entrepenörer som kostat 
oss onödigt mycket pengar och ser till att förhandla oss till bättre avtal med 
andra entrepenörer – allt för att vårt boende ska bli både billigare och bättre. 
 
• Vår fina gård planeras att förnyas till kommande år. Till hösten kommer be-
fintliga bänkar och blomlådor att mon-teras ner under förslagsvis september. 
Har man idéer till ”parken” välkomnas dem! Allt för ett gemensamt trivsamt 
boende. 
 
• Vi verkar ha lite ovissheter kring regler i tvättstugan. De regler som gäller är 
de som styrelsen beslutat om och finns på hemsidan: 
 
• Tvättid bokas på tavlan  
tvättstugan. Saknar du bokningslås, kontakta styrelsen.   
• Om bokad tvättid ej påbörjats inom 30 minuter har annan boende rätt att 
överta tiden.    
• Var och en städar efter sig.    
• Torkrummet får användas fram till en timme efter avslutad tvättid. 
 
För allas trevnad - var noggrann med städningen i tvättstugan, vi har ingen 
annan som städar där inne.  
Passa också din tvättid när den startar och när den är slut! 
 
• Om något går sönder eller är trasigt i föreningens gemensamma utrymmen, 
vänligen kontakta någon i styrelsen innan du ringer jourutt-ryckning. Det 
kostar oss mycket pengar och vi kanske kan lösa det själva innan vi måste 
tillkalla jouren.   
   



• Då förra årets snöröjningsnota blev väldigt hög har kontraktet med 
dåvarande entreprenör sagts upp. Alternativ inför året har diskuterats ev. 
köpa in utrustning och fixa sandning och snöröjning själva med då måste 
intresse och tid finnas för detta. Alternativet är att köpa in tjänsten externt. Är 
några intresserade av att ta på sig ansvaret för snöröjningen i vinter mot 
ersättning givetvis, är ni mer än välkomna att höra av er till styrelsen snarast. 
 
• Korridorerna i förrådsutrymmena får absolut inte blockeras med saker av 
både brandrisk och trivselfaktor. Ställ inga gamla prylar längs väggarna vid 
förråden, tack. Detsamma gäller cykel-rummen – där är det bara cyklar och 
barnvagnar som är välkomna att bo. 
 
•Brf Hårnätets Infoblad kommer fortsättningsvis att vara tillgängligt på 
hemsidan och även sättas upp i trapphusen. 
 
Vi i styrelsen ska försöka göra vårt bästa för att vi alla ska få det bästa 
tänkbara boendet, men tänk på att vi äger det tillsammans och att alla som 
bor i föreningen ansvarar för huset. Vi vill ju alla ha ett trivsamt och tryggt 
boende! 
 
Ha en riktigt skön sommar! 
Hälsar Styrelsen 
	  


