
B ostad s rät ts f öre n in ge n Hä g ge n

Föreningen behöver h jälp!
Nu ska entrésidan av huset fasadtvättas och en kommer montera stuprör samt 

renovera entrétak ovanför trappa 1 och 6. Entreprenören kommer påbörja 

arbetet nu på måndag, 19/1.

Med anledning av detta så behöver vi tillsammans hjälpas åt att flytta cyklarna 

som står mot fasad. Cyklarna kan ställas på uteplatsen/grillplatsen.

Cyklarna ska vara flyttade innan måndag morgon den 19/1 klockan 07:00.

Återvinning och sopor
För tillfället är glasåtevinningen full. Den kommer tömmas onsdag 21/1. 

När återvinningskärl är fulla är det inte ok att fylla på så att locken står upp eller 

ställa utanför kärlen.

Vänligen respektera ovanstående!
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Nytt 
balkonggolv
Balkonggolvet tillhör respektive lägenhet och 
medlemmarna ansvarar därför själva för att hålla 
balkonggolvet i gott skick. Föreningen har i och med 
renoveringen gjort en nollställning av golven för att säkerställa 
att inte vi får problem med fukt som tränger in i fasaden. 

Det nya balkonggolvet 
För att bryta ytspänningen och undvika att vatten samlas när det 
regnar kan du svabba av balkonggolvet med vatten blandat med lite 
diskmedel. 

Meddela fel och brister till styrelsen 
Kontrollera gärna det nya balkonggolvet så att det inte samlas 
vatten på golvet, eller att vattnet inte rinner till avloppet. Om 
du upptäcker fel/skador eller andra problem som uppkommit i 
samband med renoveringen så kan du kontakta styrelsen. Då har 
vi en möjlighet att få detta justerat när tempraturen tillåter längre 
fram i vår.

Mejla gärna till brfhaggen@hotmail.com 

Uppge:

Skada/Fel 
Lägenhetsnummer 
Kontaktuppgifter 
Skicka gärna med en skiss som visar på skadan, eller en bild.

En kan också lämna en lapp till föreningen. Lämna den i 
brevinkastet på dörren till styrelserummet vid tvättstugebokningen.

Mer information om hur du bäst tar hand om din balkong kommer 
längre fram. 


