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 Dags för 2-årsbesiktning! 

Som du redan fått information om i brevlådan är det dags för den obligatoriska garanti-

besiktningen. Du är som medlem skyldig att se till att besiktningsmannen får tillträde till din 

lägenhet. Se bifogad fullmakt. 

 

 Innan besiktningen är det viktigt att du anmäler fel du har upptäckt sedan du flyttade in. Detta kan 

du göra på vår hemsida www.brfkolonin.se (går automatiskt till BoKloks kundtjänst) eller genom att 

ringa BoKloks kundtjänst 020-26 55 65.  

 

 För att vara säker på att felen granskas på besiktningsdagarna behöver du anmäla in senast tisdag 

den 30 september. 

För dig som vill delta under besiktningen följer nedan ett schema med preliminära tider för varje 

hus. Varje besiktning tar ca. 20 min inomhus och det är två besiktningsmän som besiktar varsin 

lägenhet samtidigt. Därefter skall fasaden besiktas.  

Preliminära tider Torsdag 9 okt Fredag 10 okt 

Förmiddag      kl.08-11 hus 2 – hus 4 – hus 6 hus 12 - hus 14 – hus 16 

Eftermiddag   kl.12-15 hus 6 – hus 8 – hus 10 

fasadbesiktning, UC 

hus 16 - hus 18 

fasadbesiktning, UC 

 

 Flyttkärra –som ni vet är det inte tillåtet att köra på grusvägarna vid t ex inflyttning då risken finns 

att underliggande rör skadas. Föreningen har nu istället köpt in en kärra som står i ett av sophusen. 

 

 Inoljningen av altaner och balkonger är slutförd. Hör av dig snarast till Pär, 12 A om du har 

anmärkningar på resultatet. 

 

 Veckans tips: Frosta fönster mot insyn? Använd filmjölk och rolla på ett tunt lager med en liten 

roller. Se fönster vid 12a mot gångvägen för resultat. Torkas bort med blöt trasa om du ändrar dig. 

Miljövänligt och nästan gratis. Använd målartejp om du vill skapa mönster.  

 

 Vi ses på höststädningen söndag 5 oktober kl.10.00 vid grillplatsen! 

http://www.brfkolonin.se/

