
Senaste veckorna har Brf Jakten drabbats av 
två mycket omfattande vattenskador. Golvet i 
två lägenheter har blivit förstörda och två lokal-
hyresgäster har drabbats. I ena fallet berodde 
det på en nedspolad t-shirt (!) och i andra fallet 
att sanitetsbindor, våtservetter och tops ackumu-
lerats till en flera meter lång propp. Styrelsen 
vill därför påminna om att det enda som ska 
spolas ned i toaletten är avfall som passerat 
den mänskliga kroppen och toalettpapper – 
ingenting annat. Våtservetter, tops, tamponger 
och bindor ska slängas i hushållssoporna.

• Kontorets öppettid är numera tisdagar 
klockan 10–11
• Nu finns en kalender på hemsidan som visar 
vilka dagar som gästlägenheten är bokad. Du 
hittar den under menyfliken 
GEMENSAMT>GÄSTLÄGENHET
• Föreningen kommer i sommar att sälja en 
lägenhet i 32:an och senare i år den lokal som 
just nu används som kontor. Inkomsterna 
kommer gå till den gemensamma upprustning-
en av trapphusen och viloplanen. 
• Det kommer snart att ske en ny utrensning 
av cyklar. Om du har en cykel som du inte 
använder, passa på att sälja den. En stor del av 
cykelställen tycks tas upp av cyklar som aldrig 
används. Bättre att de får glädja nya ägare nu i 
sommar. 

Takterrassen ovanpå 41:an kommer att tvättas 
inför sommaren. Alla boende är välkomna att 
använda den. Tänk dock på att allt som du tar 
med dig upp dit måste du ta med dig tillba-
ka ned. Den finns ingen generell städning av 
varken takterrass eller gård, utan alla vi boende 
måste ta ansvar för vårt eget skräp (som 
cigaretter, grillkol, burkar etc). Kom också ihåg 
att särskild hänsyn alltid ska visas mellan kl. 
22-08, även under semestertider. Fastigheten 
är som en amfiteater och därför hörs ljud från 
gård och takterrass väldigt väl in i varje lägenhet 
som vetter mot gården.  

Om du har frågor eller funderingar som rör 
boendet, till exempel om regelverk eller re-
noveringar, så kolla på hemsidan. Där finns 
mycket praktisk information sammanställd.  
Det går alltid fortare att kolla på hemsidan än 
att mejla styrelsen.

Hälsningar, Styrelsen i Brf Jakten

Vår ekonomiska förvaltare SBC har lanserat en 
app som heter ”SBC Vår Brf”. I den hittar du 
allt om din bostad, information om föreningen, 
dina månadsavier och kan ta del av erbjudanden 
från SBC:s samarbetspartners. Väldigt smidigt! 
Ladda ner appen via App Store eller Google 
Play och logga in med mobilt BankID.

Nu har äntligen Jakten och Skonarens samfäl-
lighetsförening bildats med ansvar för gården 
mellan våra bostadsrättsföreningar. På agendan 
står bland annat att fixa grinden så att bara 
boende kan komma in på gården, och att kom-
ma tillrätta med alla otillåtna parkeringar. Mer 
information om detta kommer längre fram.  

ETT PAR KORTA PUNKTER

UPPFRÄSCHNING AV TAKTERRASSEN

KIKA IN PÅ HEMSIDAN

LADDA NER SBC-APPEN OCH SE 
AVIERNA DIREKT I MOBILEN

NY SAMFÄLLIGHET FÖR 
MELLANGÅRDEN

BARA MÄNSKLIGT AVFALL + 
TOAPAPPER I TOALETTEN. 
ABSOLUT INGENTING ANNAT.
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It’s important that you understand 
this information. Do you need an 
English translation? 
Send an e-mail to styrelsen@jakten.nu 
and write “translation nyhetsbrev” in 
the subject line. 
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