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Viktig information: 
 
Värmen är nu igång i huset och en justeringsmiss orsakade de tillfälligt höga 
temperaturerna i radiatorerna. 
 
                                            - o O o -   
 
Den 8 oktober kommer ett arbete att påbörjas med att byta alla radiatorventi-
ler och termostater i både lägenheter och lokaler. Detaljerad tidplan med ut-
förliga instruktioner kommer att skickas ut den 30 september. Om någon har 
planerat att vara borta under tiden 8 – 22 oktober, ta omedelbart kontakt med 
styrelsen. Det är mycket viktigt att tillträde kan ordnas till samtliga lägenheter. 
 
                                            - o O o -   
 
Portkoden kommer att bytas den 1:a oktober. Tänk på vem du lämnar ut 
koden till! 
 
                                            - o O o -   
 
Takfotsrenoveringen, som pågått hela sommaren är nu klar. Allt är fräscht och 
nymålat, även hängrännorna är kontrollerade och rensade. 
 
                                            - o O o -   
 
Portdörrarna har under sommaren försetts med en ny typ av uppställnings-
arm. Med hjälp av denna arm kan man ställa upp dörren vid tillfällig i- och 
urlastning. 
 
Utförlig instruktion finns på varje port. 
 
Ställ inte upp dörren med föremål som sopkvastar och liknande – det kan 
skada dörren. 
 
Tänk på att inte låta dörren stå uppställd i onödan. Då släpper huset ut sin 
dyrbara värme och obehöriga kan ta sig in i trapphusen. 
 
                                            - o O o -   
 
Barnvagnsrummet (bredvid port 19) kommer att vara klart för att tas i bruk den 
1 oktober, därefter är det absolut förbjudet att ställa barnvagnar i trapphusen.  
 
Nycklar kan hämtas ut från och med 1 oktober. Ring på styrelsetelefonen 08-
12205676 för att gör upp om lämplig tid.  
 
En depositionsavgift tas ut på 200 kr/ nyckel. 



 
                                            - o O o -   
 
Nya låsanordningar kommer att monteras i tvättstugorna och torkrummen. Det 
blir med detta möjligt att låsa dessa under pågående tvätt med 
bokningscylindern. 
 
Skälet till detta är, att servicetekniker och städpersonal måste kunna beredas 
tillträde till lokalerna under pågående tvättpass. 
 
                                            - o O o -  
 
Garagen kommer att få nya lås och föreningen kommer att ha en huvudnyckel 
till dessa. De som berörs kommer att få information om hur bytet ska gå till. 
Anledningen är, att det finns viktiga ledningar, som måste vara åtkomliga för 
service. Senast 8 oktober när bytet av radiatorventilerna startar måste detta 
vara genomfört. 
 
                                             - o O o - 
 
Radonmätning kommer att genomföras i utvalda lägenheter under hösten. De 
som kommer att beröras, kommer att få information när det startar. 
 
                                             - o O o - 
 
Vid inbetalning av avgifter/hyror: Tänk på att betala med rätt avi! 
 
                                             - o O o - 
 
Att skriva in i kalendern: Gemensam höststädning på gården kommer att ske 
den 13 & 14 oktober mellan klockan 10 och 15. Då krattar, sopar, plockar, 
trimmar, och snyggar vi till vår fina gård. Självklart finns förtäring under 
dagarna och vi hoppas på bra uppslutning från alla boende! 
 
Container kommer att finnas på gården. Endast för förbränningsmaterial, 
alltså ingen elektronikåtervinning. 
 
                                             - o O o - 
 
För uppdaterad information eller om du vill komma i kontakt med styrelsen 
besök www.harnatet.se 
 
Vänliga hälsningar Styrelsen i Brf Hårnätet 
	  


