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Bostadsrättsföreningen Hagalunden 

Hagalundsgatan 12-14, 169 63 Solna 

 

 

Information till alla boende i Brf Hagalunden 

Nr. 12     Solna 2013-09-09  
 

För att välkomna nyinflyttade samt tilldela viktig information har en  

informationsmapp upprättats, vilken finns att hämta på expeditionen. 

 

Expeditionens öppettider: (Hagalundsgatan 12-14) 

Måndag:  08:00-10:00 16:00-17:30 

Tisdag: 08:00-10:00 

Torsdag:  08:00-10:00 16:00-17:30 

 

Kontaktinformation 

Föreningens telefonväxel: 08-580 802 90 

Föreningens mailadress: kontakt@hagalunden.se  

Föreningens hemsida: www.hagalunden.se  

 

Styrelsen 

Birger Nord ordförande  Anders Lind suppleant 

Danijela Aleksic kassör suppleant       Nikolaos Dimitriadis suppleant 

Berndt Jansson sekreterare  Magnus Persson internrevisor 

André Gustafsson ledamot  Krystyna Hedberg internrevisor suppleant 

Adam Henriksson ledamot 

Lars Bånge ledamot 

Magnus Olofsson ledamot 

 

Gästparkering 

Parkeringsplatserna för gäster har upphört. 

  

Grillning 

På grund av brandrisken är det förbjudet att grilla på balkongen. Grillning är tillåten ute på 

gården. Vid grillning på gården får endast kol eller bricketter användas som bränsle. Vänligen 

städa kring grillplatsen! 

 

Sopor 

Tyvärr slängs det ofta ner pizzakartonger i våra sopnedkast på våningsplanen, vilka orsakar 

totalstopp. Detta innebär mycket extra arbete för våra fastighetsskötare samt orsaker lukt som 

sprids till våra källarvåningar, garage samt våningsplanen.  

 

Tvättstugor 

Vi måste alla bidra med att hålla våra tvättstugor i gott skick så vi får en trivsam miljö. ALLA 

måste städa efter sig! Det är även viktigt att följa de regler som finns. Det är t ex inte tillåtet 

att tvätta skor i föreningens tvättmaskiner och det är även förbjudet att torka skor i torktum-

larna. 

Om problemet med städningen fortsätter måste vi se över hanteringen. 
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Deposition 

Vid lån av bomnyckel ska en deposition betalas med 300 kr till expeditionen.  

Återbetalas när nyckeln lämnas tillbaka. 

Vid lån av föreningslokalen ska en deposition betalas med 500 kr till  

expeditionen. Återbetalas efter det att lokalen är städad och i gott skick. 

 

Brand i port 14 

Det har skett en brand i en lägenhet i port 14. Branden startade i köket och var en olyckshän-

delse. Inget vållande! Sanering av lägenheten pågår vilket orsakar lite smuts och lukt i port 

14. Vi ber er ha överseende!  

 

Gångbroar i Hagalund 

Målning av de tre gångbroarna i Hagalund har Brf Hagalunden varit med och finansierat ge-

nom medlemskap i Hagalunds Samfällighetsförening. 

 

Lägesrapport om badrumsrenoveringar och ev. stambyte 

Styrelsen och berörda konsulter arbetar intensivet med att förbereda badrumsrenoveringar och 

eventuellt stambyte. Just nu pågår en utvärdering av projektet fram till dags dato. En fråga är 

klarlagd. Och det är att badrummen skall renoveras. Kvarstående frågor är: 

1. Skall badrummen renoveras med eller utan stambyte? Om stambyte eller stamrenove-

ring krävs. 

2. Vilken teknik skall i så fall användas? 

3. Hur skall finansieringen ordnas? 

4. Hur skall genomförandet ske så att så lite olägenhet som möjligt uppstår för oss bo-

ende? 

Var och en av dessa frågor har en massa frågor under sig som vi inte skall trötta Dig som lä-

sare med men som också behandlas. 

Klart är att badrumsrenoveringarna inte kommer kunna starta under 2013. När exakt vi kan 

komma igång är omöjligt att svara på idag.  

 

Genom att respektera varandra och hjälpas åt kan vi skapa det boende vi önskar. 

 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen 

Brf Hagalunden 


