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Stamspolning av alla avlopp och värmejustering (kalibrering) av alla radiatorer kommer
att ske i samtliga lägenheter inom Brf under oktober och det är viktigt att man ger dom
tillträde till lägenheten. Instruktioner för att lämna nyckel kommer från Teoge eller
utförande företag eller att någon är hemma. De kommer att avisera i god tid när besöket
kommer att ske och styrelsen uppmanar samtliga att följa kommande nyckelanvisningar
för ett smidigt och problemfritt genomförande.
Brf har kontaktat en jurist som har bekräftat att om det inte ges tillträde till lägenheten
på aviserad dag så har Brf Nattvakten rätt att kräva in skadestånd för Brf’s
merkostnader som uppkommer för ny utförandedag.
Detta beslut har vi tagit pga att när det aviserades för besök i ett av våra hus med 14
lägenheter så var endast 5 av dessa lägenheter tillgängliga på aviserad dag. Då
uppkommer extrautgifter för Brf-föreningen som måste betalas och det är inte rätt att det
ska läggas ut på andra boende i Brf.
Stamspolning kommer att utföras av Interspol.
Värmejusteringen kommer att utföras av Farsta Energi.

Slamsugning av
dagvattenbrunnar
Slamsugning av våra dagvattenbrunnar inom Brf-området kommer att utföras under
oktober av samma företag som gör stamspolningen (Interspol).

Städdag 20 oktober
Höstens städdag är söndag den 20 oktober kl. 10:00 – c:a 14:00.
Trädgårdsförrådet på Nattvardsgränd är öppet där man kan låna de trädgårdsredskap
som Brf har.
Grovsopscontainrarna är öppna mellan kl. 10-14 och de kommer att stå antingen på
baksidan av Miljöstugan eller på basketbollplanen.
Till deltagande barn på städdagen ges en biobiljett som belöning.
Korv med bröd och kaffe, te och saft med kakor, bullar serveras vid 12-tiden.

Renoveringen
Den sista delen av renoveringen är nu i slutskedet och de har lovat att den 18 oktober så
ska allt vara klart. Det är bara några dörrar som ska bytas ut på den del av
garagebyggnaden som är mot vårt område.
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