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o Åtgärder efter 2-årsbesiktningen 

Status är att målning och sprickor är klara, köksluckor är utbytta av Peab, snickaren är i stort sett klar men det 

återstår några delar, bland annat brandtätning pågår. Det skulle varit avslutat den 13 februari. 

 

o Utemiljön 

o Snöröjning –vi har nu även anlitat en leverantör att skotta gångarna mellan husen. Björns 

Entreprenad har vi sedan tidigare avtal med för att skotta parkeringsplatsen. 
 

 

 

o Inomhus 

o Ventilation –Observera att ventilerna normalt skall stå helt öppna, dvs den lilla spaken utdragen från 

väggen. Detta minskar också risken för drag vid ytterdörren. Tryck först in spaken och lyft hela kåpan 

rakt ut när du byter filter eller tvättar det. 

o Skadedjur –sätt medföljande dekal med kontaktuppgifter på lämpligt ställe, kanske på insidan av 

dörren till klädkammaren? 

 

 
 

Felanmälan – gör alltid felanmälan på vår hemsida www.brfkolonin.se så att styrelsen får vetskap om vad som inte 

fungerar. När du felanmäler på vår hemsida skickas det automatiskt till BoKlok:s kundtjänst. 
 

Vid akuta skador/fastighetsjour ring 08-657 7750. Kontrollera gärna att du har nyckel (liten nyckel med svart 

plasthandtag) om du brådskande behöver stänga av el eller vatten. Dessa centraler finns på utsidan mellan 

ytterdörrarna, el uppe och vatten nere. Passa gärna på att kontrollera att numret på din central stämmer med 

säkringsskåpets så du betalar rätt elräkning. 
 

 

o Kom gärna med förslag till styrelsen på det som Du tycker är viktigt att vi arbetar för i föreningen!  

o Prata med en styrelseledamot. 

 Gösta 2A, Stefan 2B, Dan 2C, Arne 4C 

 Pär 12A, Birgitta 14A, Rolf 16E och Raul 18A.  

o Lägg förslag i postlåda Blåviolstigen 2E eller ring på telefon 070-044 0481, vardagar 18-21. 
 

 

o Valberedning –är du intresserad av att engagera dig i föreningen genom att arbeta i styrelsen nästa år?  

Prata med valberedningen, Nadia i 12 A eller Oscar i 8B under mars månad. 

 
 

o Årsstämma är planerad till tisdag den 28 april kl.19.00 i Finnstaskolans matsal.  

o Sista datum att lämna in motioner till årsstämman är onsdag 1 april i lådan Blåviolstigen 2E.  

o Separat kallelse kommer i början av april med ev. motioner samt årsredovisning. 

o Väl mött där! 

http://www.brfkolonin.se/

