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SLUTDATUM FÖR RENOVERINGEN 
På grund av Covid-19 är renoveringen något 
försenad. Förutom monteringen av de nya ar-
maturerna beräknas allt annat vara klart i mitten 
på maj. Snart kommer det läggas nya golvmattor 
och snälla – respektera avspärrningarna. Efter 
att mattan lagts utanför din dörr måste den vara 
orörd ett par timmar, annars får den fula märken 
och mattbytet är till ingen nytta. Du kommer att 
få personlig info om när mattan på ditt viloplan 
kommer att bytas. 

DAGS FÖR OVK 
(OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL)
Alla boende har fått info om OVK:n och vilken dag 
besiktningsmannen kommer till din lägenhet. Är 
du inte hemma då behöver du i god tid lämna en 
lägenhetsnyckel till Nokas (Avarn Security) på För-
sta Långgatan 18. Uppge namn + internt lägen-
hetsnummer (dvs. det som börjar på 32, 34, 37, 
39, 41, 43 eller 45 – titta på din postbox om du är 
osäker). Om du inte är hemma vid besiktningsda-
gen eller har förmedlat nyckel kan det tillkomma 
en betalningsavgift.
 

SLUTBESIKTNING AV DÖRRARNA
Snart kommer det göras slutbesiktning av 
dörrarna. Om du har synpunkter på din dörr, lås 
eller ringklocka måste du så snart som möjligt mejla 
styrelsen på styrelsen@jakten.nu eller lämna en 
handskriven lapp i Brf Jaktens brevlåda i 45:an. 
Glöm inte att skriva ditt namn + interna lägen-
hetsnummer.

VÄNLIGEN, INGEN MATOLJA I  
AVLOPPET - VÅRA RÖR ÄR PÅ  
VÄG ATT KOLLAPSA
Vår fastighet har åter igen drabbats av vatten- 
skador. Det beror på att saker som inte ska 
spolas ned fortfarande spolas ned (som våtser-
vetter, Torky-papper, tamponger, blöjor) och det 
förvärras av att rören är i dåligt skick. Matolja och 
fett bidrar till att täppa igen rören. Så vänligen, 
torka ur matfett från stekpannor och grytor med 
hushållspapper och släng det i de vanliga hus-
hållssoporna. Olja häller du över i en PET-flaska 
eller annan tättslutande förpackning och slänger 
även den i soppåsen. Rören ska åtgärdas men det 
finns inte möjlighet att göra det i nuläget. 

AVGIFTERNA KOMMER ATT HÖJAS…
…om nedskräpningen av gården och de gemen-
samma källarutrymmena fortsätter. I återvinnings- 
rummet ska endast förpackningar lämnas (ej 
elektronik, ej husgeråd, ej mikrovågsugnar, ej 
rullgardiner). Grovsopor lämnas i containern 
som kommer i juni, farligt avfall lämnas till Farligt 
avfall-bilen som kommer till Masthuggstorget den 
6 maj kl. 19:00. Tack för att du hjälper till att hålla 
våra gemensamma ytor trygga, säkra och snygga. 

Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena!
Styrelsen

VILL DU KÖPA TILL EN SÄKERHETS-
BYGEL TILL DÖRREN?
Då fyller du i formuläret ”Säkerhetsbygel” direkt 
på hemsidan eller kommer till kontoret kl. 18:30 
på måndagar och fyller i en pappersblankett. 
Säkerhetsbygeln kostar 600 kr plus moms och 
betalning sker direkt till montören. Han kommer 
kontakta de som vill ha säkerhetsbygel och avtala 
tid för montering. Senast den 17 maj måste du ha 
anmält ditt intresse.


