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Hej alla boende i Brf Hårnätet. Här kommer information från styrelsen. 
 
Lite kort och gott: 
 
• Nu har vi haft årsstämma i föreningen. Årsredovisningen kommer att läggas 
ut som PDF på hemsidan. 
 
Förra periodens styrelse omvaldes, förutom ett suppleantbyte.  
Se baksidan av papperet vilka vi är. 
 
• Styrelsen fick på årsstämman mandat att fortsätta undersöka 
bergvärmeprojektet. 
 
• Trivsel- och ordningsregler, som delats ut till samtliga hushåll, har 
uppdaterats och kommer finnas tillgängliga på hemsidan inom kort. Vänligen 
läs igenom dessa, så du vet vad som gäller i föreningen. 
 
• Föreningens ekonomi är i dagsläget under kontroll. I år är en f.d. hyres-
lägenhet såld. Det sista s.k. SWAP-lånet kommer att omvandlas till ett mer 
fördelaktigt lån till hösten när det löper ut. 
 
• Takfotsrenovering runt om hela huset kommer att ske under våren. 
 
• Föreningen kommer i år att anlita en trädgårdsentreprenör, All Service, som 
bl.a. kommer att spola plattor på gården, bekämpa mossa och klippa 
gräsmattan. 
 
• Ett barnvagnsförråd kommer att inrättas bredvid port nr. 19 under våren/ 
sommaren. Det kommer att innebära att inga barnvagnar får stå i trapphusen 
p.g.a. brandrisk. Cyklar hänvisas till cykelförråden. Andra saker som ligger i 
trapphusen hänvisas till det egna förrådet. 
 
Viktig information: 
 
•Föreningen betalar idag för bredband till alla lägenheter oavsett vilken annan 
levernatör man har. Om man ansluter sig till Ownit bredband så förbättrar 
man på så sätt både för-eningens och sin egen ekonomi. 
 
Ownit bredband är ett mycket snabbt (100 Mbit) fibernät och du betalar 
endast 179 kr per månad. 
 
Gör både föreningen och dig själv en tjänst och byt till eller skaffa Ownit 
bredband – kontakta styrelsen för mer information eller läs på hemsidan hur 
du går tillväga. 
 
Att skriva in i kalendern: 



 
• Vårstädning och trädgårdsdag är planerad till den 12-13 maj. Samling kl. 
10.00 på innergården. Vi hoppas att så många som möjligt kan hjälpa till med 
gårdsarbetet. Självklart kommer det att finnas förtäring. 
Varmt välkommen! 
Mer information kommer att sättas upp i trapphusen i början av maj. 
 
För uppdaterad information eller om du vill komma i kontakt med styrelsen 
besök www.harnatet.se 
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