
”SAVE THE DATE” 
1 DECEMBER

Med start i november får Brf Jakten ny 
kontorstid: måndagar kl. 18:30-19:30. Då 
kommer en representant från styrelsen finnas 
på plats i det nya kontoret för att låna ut och 
ta emot utlånade verktyg, dela ut förbeställda  
taggar, fixa tvättlås, svara på frågor och 
liknande. Det nya kontoret är ett tidigare 
förvaringsutrymme som ligger i garageplan. 
Enklaste sättet att hitta dit är att ta hissen i 
45:an ned till våning –2 och gå ut mot gara-
get. Kontorsdörren är till vänster precis där 
garaget börjar. OBS! Brevlådan kommer vara 
kvar i den gamla kontorsdörren till dess att 
postfacken/fastighetsboxen kommer på plats 
i 45:an. 

NYTT KONTOR + NY KONTORSTID 
FR.O.M. NOVEMBER

ÅTERVINNINGSRUMMET ÄR TILL 
FÖR FÖRPACKNINGAR

1
Söndag

DECEMBER

Oktober/November 2019 #7

Söndag 1 december blir det adventsmys ute 
på gården med grillad korv, vin + öl + julmust, 
pepparkakor och glögg. Adventmyset kommer 
ersätta den traditionella glöggaftonen och 
styrelsen har satt ett tidigare datum så att fler 
kan vara med. Håll utkik efter mer info  
i november.   

Till sist en uppmaning: Vänligen upphör med 
anarkin i återvinningsrummet. Där ska vi 
endast lämna förpackningar i papper, plast 
och metall samt batterier, lysrör och små-
elektronik. Inget annat. Varje gång någon 
fuldumpar kemikalier eller gammalt porslin i 
lådan för småelektronik får föreningen betala 
straffavgifter. De pengarna kan vi lägga på 
betydligt trevligare saker, som aktiviteter och 
boendemiljö.   

Mvh /Styrelsen

Vänner och bekanta nere i porten som vill 
bli insläppta efter kl. 21:00 kan fortfarande 
använda porttelefonen, men istället för att 
slå anropskoden så slår man det mobilnum-
mer som är kopplat till porttelefonen. Varför 
detta system? För att undvika att nattrumlare 
och partyprissar ”tjuvringer” och kommer in i 
fastigheten. Alltså:
Före kl. 21:00  – slå B00XX
Efter kl. 21:00 – slå B07XX- XXX XXX

SÅ FUNKAR PORTTELEFONEN 
EFTER KL. 21

FRÅGOR OM KOMMANDE 
RENOVERING
Golvalternativ 1 vann med mycket stor 
majoritet och de nya säkerhetsdörrarna är 
nu beställda. Styrelsen håller på att samman-
ställa ett dokument med de vanligaste frågor-
na kring renovering och tidsplan. När det är 
klart kommer det läggas ut på hemsida och 
sättas upp på allmänna platser. Vi har inte 
fått datum än för dörrleverans och montering 
men det ligger 6-16 veckor fram i tiden. Givetvis 
kommer varje hushåll få specifik information 
och tider för just sitt dörrbyte så fort vi får 
besked. I korthet kommer renoveringen gå till 
så här:
1.) Postfack/fastighetsboxar kommer på plats 
och postfacksnycklar delas ut
2.) Dörrbyten sker en trappuppgång i taget
3.) När alla dörrar är bytta inleds bredspack-
ling + målning en trappuppgång i taget
4.) När målningen är klar sätts nya armaturer 
upp + mattorna byts
5.) Lister + dörrstopp kommer på plats
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