
 

 

Expeditionens öppettider    Infoblad nr. 2014-08 Kontaktinformation styrelsen 

Måndag 08:0 0-1 0: 00,  16: 00- 17: 30   T e l efo n:  08- 580  80 2 9 0  

T is da g  08:0 0-1 0: 00  Mai l :  ko nta kt @h aga l u nd e n. se  

T o rs da g  08:0 0-1 0: 00,  16: 00- 17: 30   Hem si da :  www. ha ga l u n de n. se  

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

Grovsops-hantering?
Vid renoveringar och ombyggnationer bli det en hel del sopor. 
 

Det är inte tillåtet att dumpa byggavfall på gården eller i våra gemensamma utrymmen. Frakta i 
stället byggavfallet (även grovsopor som möbler, husgeråd, gamla cyklar mm) till 
Återvinningscentralen Kvarnkullen i Rissne, Enköpingsvägen 129. Boende i Solna lämnar gratis! 
 

 
Hyresförhandlingar 2015 
Hyresförhandlingarna är ännu inte helt klara men så 

fort styrelsen får information om hyreshöjning av 

hyran på våra hyreslägenheter så kommer det komma 

ut information. Initialt gäller att hyreshöjningarna ska 

gälla från 1 januari 2015. 

 

Stamspolning 
Det har visat sig att våra stammar har ovanligt mycket 

fettavlagringar som lossnar och orsakar stopp, vilket 

medför att stamspolningen inte kan utföras på vanligt 

sätt. Vi ser över möjligheten till alternativa lösningar. 

Det är bra om alla tänker på att torka ur pannorna 

innan de diskas så att inte alltför mycket fett hamnar i 

avloppen, samt lämna överbliven frityrolja hos 

återvinningscentralen.  

 

Ventilationsrengöringen 
Rengöringen av ventilationerna är nästan klara. Några 

lägenheter kvarstår som inte har kunnat rengöras 

ännu men som kommer att bli det inom kort.  

 

 
Paraboler 
31 mars 2015 är sista dag för åtgärd av alla som har 
felaktigt monterade paraboler.  

Vi har informerat så många gånger om vad som gäller 

att nästa steg blir handräckning via 

Kronofogdemyndigheten. Felaktigt monterade 

paraboler innebär en stor risk för samtliga boende och 

alla som vistas runt husen då de riskerar att rasa ner. 

Kontakta gärna expeditionen om du vill ha hjälp med 

instruktioner om hur paraboler får monteras. 

 

Fimpar, rökning på balkongen 
Vänligen använd egen askkopp vid rökning på 

balkongen. Det blir så otrevligt på gården när den 

täcks av fimpar. 

På gården finns även askoppar utplacerade på många 

ställen, använd dessa i stället för att slänga fimpen på 

marken. 

 
Med vänlig hälsning,  

Styrelsen BRF Hagalunden 
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