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Kom på stambytes-infokväll!
Håll koll i brevlådorna!  

Snart kommer samtliga boende på Hagalundsgatan 8-24 att få en inbjudan att närvara vid 
informationskvällar rörande det stambyte vi har inför oss. Detta är en viktig kväll för oss med 
möjlighet att få information kring finansiering, påverkan på hyror och avgifter, hur vi boende 
påverkas under stambytet mm. Dessutom har alla möjlighet att ställa ytterligare frågor kring 
stambytet och få svar på plats.  
Informationskvällen kommer att hållas i ÅF:s lokaler på Frösundaleden 2, Solna. För att det ska bli en 
jämn fördelning mellan besökarna och relevanta frågor så är informationskvällarna uppdelade enligt 
fäljande schema: 
Boende i BOSTADSRÄTT port 8-14 – onsdag 14 oktober kl. 19:00 (porten öppnas kl. 18:30) 
Boende i BOSTADSRÄTT port 18-24 – torsdag 15 oktober kl. 19:00 (porten öppnas kl. 18:30) 
HYRESGÄSTER – tisdag 20 oktober kl. 19:00 (porten öppnas kl. 18:30) 
 

Ta hand om avloppen 
Vi måste tillsammans ta hand om våra avlopp för att 

det inte ska bli en massa avlagringar i avloppsrören 

som sen orsakar stopp i avloppen.  

Viktigt att tänka på är att inte låta smör, olja, ris, 

teblad och annat rinna ner i köksavloppet. Vi är många 

som bor här så det gör stor skillnad när alla hjälps åt. 

 

Ventilationsbytet 
Arbetet med ventilationsbytet är snart avslutat i port 

12 där nya fläktar och värmeåtervinningsbatterier har 

lyfts på plats. Henriksbergs Verkstäder AB har nu 

påbörjat injustering i respektive lägenhet i port 12.  

Vi återkommer med tidplan för ventilationsbyte i 

resterande portar. 

 

Inglasning av balkonger 
För tillfället pågår en ansökan om kollektivt 

bygglov för BRF Hagalunden rörande inglasning av 

balkonger. Mer information kommer löpande. 

 

 

Hyreshöjningar 2016 
Hyresförhandlingarna för 2016 startar snart. 

Föreningen yrkar på hyreshöjningar från 1 januari 

2016. Mer information kommer när förhandlingarna 

är klara. 

Från och med 1 januari 2016 höjs bredbands-avgiften 

för våra hyresgäster. Den nya avgiften blir 250 kr/mån. 

 

Fastighetsskötare Ulf 
Som tidigare informerats så har vår fastighetsskötare 

Ulf valt att avsluta sin anställning hos oss. Anledningen 

är att han har flyttat till västkusten. 

Ersättare för Ulf är tills vidare Magnus Hansson ifrån 

Sweax AB.  

 

Höststädning 
I oktober planeras den årliga höststädningen att ske. 

Exakt datum aviseras när det närmar sig. 

 

Med vänlig hälsning,  

Styrelsen BRF Hagalunden 


