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God fortsättning!
FULL FART FRAMÅT – NYTT ÅR OCH NYA UTMANINGAR 
 

Vädret är väldigt ombytligt och marken täcks av regn, snö och is om vartannat. Våra 

fastighetsskötare jobbar med halkbekämpning så gott det går men gå försiktigt när du är ute!
 

 

Rengöring av ventilationskanalerna 
Information har gått ut om att man ska lämna sin 
nyckel till en person i entrén. Det går även bra att 

lämna in nyckeln till expeditionen eller hänga en 

extranyckel i nyckeltuben på dörren den dagen/de 

dagarna då ventilationen ska rengöras i lägenheten, 

om du inte är hemma den tiden rengöringen ska ske. 
 

Stamspolning - Relita 
Företaget Relita har nu påbörjat stamspolningen i våra 
hus.  
Om du inte är hemma när Relita behöver komma in i 

lägenheten - glöm inte att hänga en extranyckel i 

nyckeltuben på dörren eller lämna in nycklarna till 

expeditionen. 

 

Ny lokalvårdare 
1 februari 2015 tar Swedal Fastighet AB över 
städningen i våra gemensamma utrymmen. En 
storstädning kommer att påbörjas i början på februari. 

 

Motioner inför årsstämman 
Vi vill påminna om att alla motioner inför årets 
föreningsstämma ska vara inskickade före 1 februari 
2015.  

Julgranar 
Precis som tidigare år organiserade Solna stad 10-11 
januari en insamling av granar på Solnaplan. Du som 
har din gran kvar, vänligen kasta inte ner den på 
gården eller ställ den i våra gemensamma utrymmen 
utan lämna den på en återvinningscentral (ÅVC). 
Kvarnkullen är den ÅVC som ligger närmast Solna och 
här kan boende lämna sitt grovavfall utan kostnad. ÅVC 
Kvarnkullen ligger i Rissne på Enköpingsvägen 129, 
norra sidan om Rissnekorset/rondellen. Öppettider är 
måndag – onsdag 12:00 – 20:00, lördag och söndag 
9:00 – 15:00. 
 

Tack! 
Vi är många som bor här och när vi jobbar tillsammans 
blir allt så mycket roligare. Tack alla som hjälper till att 
hålla rent och fint på gården, i entréerna, 
tvättstugorna, garaget och andra utrymmen.  
 
Med vänliga hälsningar 
Styrelsen, BRF Hagalunden 
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