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PRELIMINÄRT SCHEMA FÖR 
RENOVERINGEN
Fastighetsboxar (postboxar) och provmontage 
av första dörren kommer att ske vecka 7. Ser 
allt bra ut sätter det stora dörrmontaget igång 
veckan efter och håller på under veckorna 
8-13. Byggföretaget räknar med att mon-
tera 6-8 dörrar/dag. Målning av viloplan och 
trapphus sätter igång under vecka 10. Cirka 
en vecka efter att respektive trapphus är 
målat sker golvläggning och därefter kom-
mer listerna på plats. Förutsatt att allt flyter 
på och leveranser sker i tid kommer renove-
ringen vara klar vecka 15.

NYA JOURAVTAL
Från och med 1 februari har Brf Jakten nya 
jouravtal för hissar, trygghetsjour, rör och el. 
Servicekorten kommer därför att uppdateras 
och ny info läggas upp på hemsidan. Styrelsen 
har gjort en övergripande översyn av avtalen 
för att få ned kostnaderna samtidigt som 
servicenivån är kvar. 

GÄSTLÄGENHET
Bokningsförfrågan av gästlägenhet sker på 
hemsidan. Skulle det uppstå några fråge-
tecken kring uthyrningen, till exempel gällande 
nycklar eller städning, är kontaktperson Sonja 
Gube som nås på sonja@jakten.nu eller  
073-312 77 73

 ÅRSSTÄMMA 
 28 APRIL
Årsstämman/föreningsstämman kommer 
hållas tisdag 28 april kl. 18:30 i lokalen Ellös 
i Folkets Hus, Järntorget. Mer info om års-
stämman kommer senare i vår, men det är 
dags att anmäla sitt intresse till valberedningen 
och börja skriva motioner. Senaste inlämnings- 
datum för motioner är 16 februari.

VILL DU VARA MED I STYRELSEN?
Är du intresserad av föreningsarbete och vill 
arbeta för Brf Jakten bästa? Anmäl ditt intresse  
till Mona Shahriari i valberedningen via 
e-post valberedningen@jakten.nu

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

Den ordning som trapphusen renoveras är:
Fjärde Långgatan 45-43
Andra Långgatan 34-32
Tredje Långgatan 37-39
Fjärde Långgatan 41
 
Alla boende kommer få personlig och 
detaljerad information om hur, när och var 
nycklar till fastighetsbox och dörrar delas ut 
och exakta datum för när den egna dörren 
byts ut.  
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