Den blomstertid nu kommer!
Vi vill ha liv och grillning på innergården som hör
sommaren till, även gräsmattan vid Rosengården
är ett riktigt fint ställe att vara på. Vi har en egen
grillring utanför miljöstugan för alla att använda,
men för er som tänker använda engångsgrill vill vi
uppmärksamma att den ska släckas ordentligt på
grund av brandrisken.
Grillning på balkongen är inte tillåtet, därför
hänvisar vi till vår fina innergård och
gemenskapen där. För att alla ska trivas tackar vi
på förhand att ni städar undan efter er.

Vi söker din hjälp att tillsammans
med oss snygga till vår innergård!
Det skulle kunna handla om: slipning och
målning, vända och kratta sand i sandlådorna
eller att förstärka trädgårdsgruppen med att
vårda våra gröna ytor etc. för en ännu finare
innegård. Har du lite tid och kraft att bidra med
så via e-post kontakta: trivsel@hagalunden.se

Andrahandsuthyrning
Vi vill påminna om du har för avsikt att hyra ut
ditt boende under någon tid av sommaren, bör du
skicka in ansökan till förvaltaren även om detta.

Stambytet
Arbetet om att välja leverantör fortsätter enligt
plan och vi återkommer med mer information så
snart det är möjligt.

Bostadsrättsföreningen Hagalunden
Hagalundsgatan 12 BV
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Vattenavstängningar
Det kommer att utföras arbete på inkommande
vattenledning i våra hus. Det innebär att vattnet
behöver stängas av i perioder. Håll utkik i portar,
hissar och hemsidan där det informeras om
avstängningar i just din port. Arbetet kommer i
huvudsak att utföras under juni månad och
dagtid.

Ventilationsbytet
Bytet av ventilationsaggregat ser ut att följa
tidplanen, dvs. att det skall vara klart under juni
månad. Det har uppstått vissa förseningar i
uppkopplingen mot fastigheternas styrsystem
men det har man nu kommit ikapp med.
Gällande injustering i lägenheter så kommer det
dock att ta längre tid än beräknat. Orsaken är att
man vid OVK-kontroll upptäckt alltför många
felaktigheter i lägenheter, t.ex. förbyggda don
eller felaktiga köksfläktar. Innan injusteringen
helt kan slutföras så måste därför felaktigheter
åtgärdas, vilket berörda lägenhetsinnehavare
kommer att informeras om. Sammanfattningsvis
innebär det att endast kontroll och en grov
injustering i lägenheter kommer att kunna
genomföras innan sommar och semestertider.

Miljöstugan
Problemen kvarstår om obehörigt tillträde som
sker under dygnets alla timmar. Vi ber er alla att
hålla lite extra uppsikt att alltid hålla dörren
stängd och inte släppa in någon utan nyckel.
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Enkäten - Utveckling och förtätning
av Hagalund
Vi vill tacka alla som deltagit i föreningens
enkätundersökning Utveckling och förtätning
av Hagalund – vad tycker du? Styrelsens
arbetsgrupp fick in svar från ca 100 hushåll. Era
åsikter ligger nu till grund för styrelsens vidare
arbete med frågan. Just nu planerar vi att träffa
våra grannar Brf. Blåkulla, Brf. Kyrkbacken,
Svenska Kyrkan och Borådet på Signalisten för
framtida samverkan.

Hagalunds samfällighetsförening
Samfällighetsföreningen ansvarar för skötsel och
underhåll av gemensamma ytor och utrustning i
vårt område. Det handlar t.ex. om gräsklippning,
gatlysen, vägbommar och tömning av
papperskorgar. Gå gärna in och bekanta dig med
föreningen på www.hagalundssf.se där man
också kan göra felanmälan.

Markskötsel
Föreningen har ordnat med gräsklippning och
trimning runt träd och buskar varannan vecka och
skräpplockning två gånger per vecka under
sommaren. Det kommer att utföras av Abima AB
som även hjälper vår granne Signalisten på andra
sidan gatan med dessa tjänster.

upptäcker hur enkelt det är att kunna göra
felanmälan 24 timmar om dygnet alla dagar om
året från hemsidan eller få personlig hjälp via
telefon alla vardagar mellan 07.00 och 17.30.
Kontaktinformation finner du på föreningens
hemsida samt på infotavlan i er port.

Årsstämman 3 maj 2016
Vid konstituerande mötet efter stämman valdes
till;
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör

André Gustafsson
Johan Gunnarson
Krystyna Hedberg
Magnus Persson

Mer info om styrelsen och revisorer finns att läsa
på föreningens hemsida www.hagalunden.se

Systematiskt brandskyddsarbete
(SBA)
Arbetet med SBA är inledd. Mer utförlig
information i kommande infoblad och föreningens
hemsida.

Kommande infoblad
Styrelsen önskar alla en riktigt fin sommar,
nästa infoblad i slutet av augusti.

Felanmälan
Vi är glada att så många av er har börjat använda
HSB:s felanmälan, både per telefon och via
hemsidan. Till er andra så hoppas vi att ni
Bostadsrättsföreningen Hagalunden
Hagalundsgatan 12 BV
169 63 Solna
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