
En container för grovsopor är beställd och 
kommer stå på gården mellan Jakten och 
Skonaren 20–21 februari. Ett mer detaljerat 
anslags om containern sätts upp närmare 
aktuella datum. 

Nu är den nya hemsidan igång med en mer 
lättnavigerad meny och bättre översikt. På 
www.jakten.nu finns all viktig information om 
vår förening samlad samt nyheter och svar 
på de vanligaste frågorna. Kika in och säg 
gärna till om det är något du saknar. 

Inom kort kommer ett utskriftvänligt doku-
ment på svenska respektive engelska och 
polska att finnas på hemsidan. I det finns 
praktisk information om rör och ledningar 
och Brf Jaktens regler kring renoveringar. Om 
du ska renovera så skriv ut dokumentet och 
ge till hantverkarna. Då kommer onödiga 
skador att undvikas och du får en smidigare 
och snabbare renovering.

Eftersom köksfläktarna har ett gemensamt 
ventilationssystem behöver de vara anpassade 
till ett s.k. alliance-system. Om din köksfläkt 
inte är av godkänt fabrikat (se hemsidan för 
uppgifter) behöver den kompletteras med ett 
spjäll som Sirrus KFS 125 Automatspjäll. Då 
undviker vi att matos och cigarettrök sprids 
till fler lägenheter och vi får alla en trevligare 
boendemiljö.

Styrelsen i Brf Jakten

Fastighetsskötaren får ofta rycka ut och 
åtgärda stopp i sopnedkasten. Det ber-
or nästan uteslutande på att annat än 
hushållssopor har kastas ned, som bygg-
material från renoveringar och grovsopor. 
Bland annat har madrasser och delar av 
möbler fastnat. Det här leder till straffav-
gifter vid sophämtning och onödiga kost-
nader för föreningen. Styrelsen vill därför 
påminna att endast hushållssopor –  
paketerade i väl tillslutna plastpåsar – 
får kastas ned. Och undvik att ”klämma 
in” soppåsen. Om det är svårt att få in den 
i sopnedkastets öppning är risken stor att 
den fastnar längre ner. Så hellre små och 
många soppåsar än få och för stora. 
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