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Sopnedkasten öppnade igen
Sopsugen är åter igång och sopnedkasten är nu öppnade igen. Det är ännu en 
del reparationer kvar som kommer att göras men under tiden räknar vi med 
att kunna använda våra sopnedkast som vanligt. 
 

Tack för ert tålamod under tiden då sopsugen var ur funktion. 

Gemensamt ansvar 

Alla vi som bor här har gemensamt ett 

ansvar att hålla rent och fint omkring oss. 

Det innebär bland annat att vi alla måste 

hjälpas åt att se till så soporna slängs på 

rätt ställen, att fimpar kastas i askkopp 

eller behållare avsedd för fimpar och att 

cyklar parkeras på platser avsedda för 

cykelparkering.  
 

Tillsammans gör vi skillnad! 

 

 

Informationskvällarna 
Vi har nu haft tre informationskvällar rörande det 

stambyte vi står inför. Alla som var på plats hade 

möjlighet att ställa sina frågor. Vi kommer snart 

att publicera information om stambytet på 

hemsidan www.hagalunden.se  

 

Extrastämma 
Datum för extrastämma rörande stambytet är 

måndag 30 november 2015. Kallelse till denna 

kommer att skickas ut separat. 

 

Gårdsstädningen 
Den 10:e oktober hölls den årliga höst-städningen 

av gården. Tack alla ni som kom ut på gården och 

hjälpte till att göra ännu finare runt oss. 

Nästa städdag blir vårstädningen den 23 april 

2016. Boka tiden i kalendern redan nu! 

 

Miljöstugan öppen kl. 07:00 – 21:00  
På grund av missbruk av miljöstugan så kommer 

vi från och med 1 december 2015 att stänga 

miljöstugan på nätterna och bara ha öppet mellan 

kl. 07:00 – 21:00.  

Vänligen läs noggrant på väggarna vad som får 

slängas, och i vilket kärl. 

 

Hyreshöjningar 2016 för hyresgäster 
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. 

 

 

Med vänlig hälsning, Styrelsen BRF Hagalunden 


