
           Oktober 2010  

Nyhetsbrev från styrelsen för BRF Gustaf Adolf 100 

 

Ny tv-kanal 

ComHem har en ny kanal i sitt utbud, TV 10.   

 

Tvättmaskinerna 

En av våra tvättmaskiner har nyligen varit sönder och felet var att ett VISA-kort hade täppt till röret för 

utsläpp av vatten. Tänk på att tömma fickorna innan ni tvättar så att något liknande inte händer igen! 

Maskinerna är dyra, ca 25 000 kr st.  

 

Säkerhetsdörrar 

I samband med extrastämman 7/10, röstade vi om att ändra stadgarna igen, och det blev ett enhälligt ja. 

Varje lägenhetsinnehavare ansvarar själv för sin säkerhetsdörr när stadgarna ändras tillbaka igen.  

Besiktning: På städdagen 16/10 kommer vi att göra en besiktning av dörrarna, två personer ur styrelsen 

kommer att gå runt i fastigheten och inspektera allas dörrar. Lås därför inte extralåset! Om ni har något att 

klaga på gällande er säkerhetsdörr, anmäl det på en lapp till styrelsen och lägg den i brevlådan i källaren, 

före städdagen.  

  

Stambyte 

På extrastämman röstades för en totalentreprenad av badrummen i samband med stambytet. Det blev ett 

enhälligt ja, 33 st av 33 röster.  Upphandling kommer nu att ske under hösten och framåt vårkanten 

kommer arbetet att starta. Det kommer att finnas ett standardutbud, med möjlighet att göra tillval. Varje 

badrum kommer att ta ca sex veckor att renovera och under några dagar under första veckan bilas golvet 

upp. Detta för mycket oväsen och dammar oerhört. Om man har möjlighet, är Rotpartners råd att lämnar 

sin lägenhet under den perioden och bor någon annanstans. Arbetarna kommer att jobba 7-16, men utför 

inga ljudarbeten före 8.00.  Mer information om stambytet kommer att ske fortlöpande.  

På extrastämman lämnade Rotpartner ut en samtyckesblankett. Med sin namnteckning samtycker man till 

”ingrepp i lägenheten” i samband med stambytet och badrumsrenoveringen, dvs man godkänner att de 

går in i lägenheten och renoverar. Ni som inte har fyllt i den, får blanketten med detta nyhetsbrev, skriv 

under och lämna i styrelsens brevlåda i källaren. Alla måste fylla i den.    

  

Städdagen 

Glöm inte- 16/10 kl 10. 

 

Sopstation 

Efter lång väntan kommer äntligen våra sopstationer att tas i bruk, förhoppningsvis under kommande 

vecka. Vi kommer att ha behållare för tidningar och wellpapp, metall, plast (mjuk- och hårdplast) och 

matavfall. Observera att wellpapp och tidningar inte längre ska slängas i källaren!      
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