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Höststädad gård! 
MED GEMENSAMMA KRAFTER FICK GÅRDEN ETT LYFT 
 

Lördagen den 11 oktober samlades boende 

på gården för att fixa med rabatter, 

markplattor och annat. Tack alla som var 

med och ställde upp, separat info om 

gårdsstädningen finns att läsa här invid. 

 

Tvätthallen 
Goda nyheter! Efter att högtryckstvätten tagits 

bort ifrån tvätthallen så har man åter fått bra 

värden i oljeavskiljaren. Det innebär att vi kan 

fortsätta använda tvätthallen till att tvätta våra 

bilar. 
 

Status vattenskadan port 12 
Rivningsarbetena följer planen och 

upphandling av stambyte och 

badrumsrenovering är påbörjat. 

Infomöten hålls med de drabbade. 

 

Renovering av trappor 
Hagalunds samfällighetsförening håller just nu 

på att renovera trapporna som går från våra 

hus ner mot Hagalundsgatan. Arbetet beräknas 

fortgå hela hösten. 

Målning av entréerna 
Som en del i uppfräschningen av våra hus så 

kommer samtliga entréer att målas om. 

Var försiktig så du inte kommer åt de 

nymålade väggarna! 

 

Parabolerna 
Till boende med felaktig montering av 

paraboler: 

Då tidigare information rörande paraboler 

inte efterföljs så tvingas vi vidta nödvändiga 

åtgärder. Vi har ett gemensamt ansvar över 

säkerheten och dessa paraboler utgör en 

stor säkerhetsrisk! 

Ytterligare info lämnas till berörda. 

 

Styrelsen 
Styrelsen jobbar för högtryck dagar och 

kvällar för att vi ska få ett så trevligt och bra 

boende som möjligt, nu och i framtiden.  

 

 

Med vänlig hälsning,  

Styrelsen BRF Hagalunden 

Information till boende i 

BRF Hagalunden 

 

OKTOBER 2014 


