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Dagis
I dagarna har det tagits ytterligare 
något steg mot att bygga ett dagis 
där det nu är gräsplan vid 
Sorgenfriskolan. Byggnaden 
kommer att ligga i bortre delen av 
planen i förhållande till oss. Detta 
kommer bl.a. innebära att det 
öppnas en gångväg mellan dagiset 
och skolan som kommer att mynna 
ut precis vid oss.

Eslövsgatan
Eslövsgatan kommer under hösten 
att asfalteras om. Det kommer 
även att bli boendeparkering på 
Eslövsgatan framöver. 
Parkeringsplatserna görs då 
tillgängliga för boende mot 
månatlig avgift.

SOPHANTERING
På senare tid har vi haft lite problem med sophanteringen.  
Vi vill vänligen be medlemmarna att i möjligaste mån sortera 
sina sopor. Dels av miljöskäl men också för att sopkärlen helt 
enkelt inte är dimensionerade för osorterade sopor, det blir 
överfullt i de vanliga kärlen och vi måste då mot avgift be om 
extra tömning.

FESTER
Vi hade en incident på midsommarafton då en överförfriskad 
helgfirare tog sig ner i källaren och bl.a. stängde av vatten 
och el till fastigheten. Som tur var blev det inga materiella 
skador trots att en av pumparna gick tom under en period. 
Då vi glatt kan konstatera att trädgården används något 
flitigare nu än förut och vill gärna se att det fortsätter så 
skulle vi vilja påminna om att man (inom rimliga gränser) har 
ansvar för sina gäster vid dylika tillställningar. Om man 
planerar en bjudning med 20 gäster eller mer och ämnar att 
betinga gården är det välkommet att anmäla detta till någon i 
styrelsen några dagar i förväg. Det är också viktigt att notera 
att större sammankomster brukar generera en hel del skräp 
och det måste man forsla bort själv då våra gemensamma kärl 
annars blir överfulla.

HÄGGEN-NYTT

RENOVERING OCH STÄDNING
Som vissa av er kanske vet är vi i process att i stället för att ha en städare anställd lägga ut tjänsten på 
entrepenad. Detta kan innebära att städningen sker endast sporadiskt över sommaren innan den nya 
entreprenaden är på plats och igång.  I samband med detta har vi diskuterat hur man gör i det fall man 
renoverar i sin lägenhet och av den anledningen smutsar ner i de gemensamma utrymmena (såsom t.ex. 
trapphus eller gård). Med all sannolikhet har detta varit ett större problem än det kommer att bli då det 
ingår i vårt nya arrangemang att entrepenören städar även när det renoverats men det till trots kan det 
finnas anledning att städa mer omgående. För det första, om det är väldigt smutsigt är det givetvis inte så 
trevligt för de andra medlemmarna, och för det andra så är det inte bra om det ligger t.ex. glassplitter 
och dylikt då det finns barn och husdjur som lätt kan skada sig på detta. Därför tycker vi att det är 
rimligt att den som renoverar tar ansvar för att trapphus och gård inte smutsas ned för mycket, antingen 
genom att städa själv eller bekosta städning.

VÅR GÅRD
Brf Häggen har en fantastiskt fin och stor gård. Det är unikt att i innerstaden ha 
tillgång till en så stor privat grönyta som vi i Brf Häggen har.  Det finns många 
som har fina idéer om vad som kan göras. Kontakta gärna styrelsen om du har 
förslag på åtgärder. Idéer är alltid välkomna - likaså hjälp från våra medlemmar. 
Det är viktigt att vi tillsammans förvaltar gården så att den kan bli ett signum för 
Brf Häggen. Ta hand om din gård och använd den flitigt. 


