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Nyhetsbrev från styrelsen för BRF Gustaf Adolf 100 

 
Hoppas att ni alla haft en skön och avkopplande sommar! Nu går vi en höst till mötes och det kommer att 

hända en hel del i föreningen framöver. 

 

Städdag 10/10- Vi träffas kl 10 och håller på tills vi blir klara. Om du inte kan vara med hela dagen, häng 

med en stund, det är bättre än inget! Ett utmärkt tillfälle att träffa alla trevliga grannar samtidigt som vi 

tillsammans gör fint inne och ute.  

 

Sopstationer- under hösten har vi dispens att använda våra sopnedkast, men dessa kommer att plomberas 

så snart våra nya sopkärl är klara att användas, troligen i vinter någon gång.  Sopkärl för hushållsavfall, 

källsortering samt wellpapp och papper kommer att placeras utmed gatan mellan port 2c och 2d. Mer 

information kommer! 

 

Snart slipper vi elda för kråkorna! Vi har nu tecknat avtal med Nivåbyggen för byte av samtliga fönster i 

fastigheten. Planerad byggstart är v 41 och arbetet beräknas vara klart före nyår. Bytet av fönster kommer 

att ske inifrån, en lägenhet i taget. Nivåbyggen räknar med 1-2 arbetsdagar i varje lägenhet. För att minska 

kostnader och antalet containrar som ställs upp på våra gräsytor, kommer fönstren till respektive lägenhet 

att placeras ut på tillhörande lägenhets balkong. Nivåbyggen planerar själva vilken turordning de arbetar i 

och ingen av oss, varken boende eller styrelse, kan påverka arbetsgången. Eftersom Nivåbyggen måste 

kunna komma in i varje lägenhet, kommer de i förväg att meddela vilken dag de vill in i just din lägenhet. 

Om du inte själv är hemma och kan öppna för dem, kommer de att be dig hålla ev. extralås öppna så att de 

kommer in med huvudnyckeln. Mer information kommer när det närmar sig.  
 

Problem med porttelefoner? Vi vet att många har haft problem med sina porttelefoner. Om du 

fortfarande har problem med din, anmäl det till oss i styrelsen, så ska vi försöka lösa problemet.  

 

Nu när fönsterbytet snart är genomfört kommer vi att påbörja planeringen av stamrenoveringen. Val av 

metod är inte spikat ännu, men vi siktar på att stamrenoveringen sker någon gång under 2010.  

 

Som ni minns röstade vi för byte till säkerhetsdörrar på senaste årsstämman. Planering inför detta startar 

under hösten och vi hoppas att bytet av dörrar kan ske innan sommaren 2010.  

 

Har du gröna fingrar? Vill du kanske vara med och göra våra rabatter och gröna ytor lite finare? Kontakta 

Annis eller Camilla så berättar vi mera.  

 

Har du besökt Gustaf Adolf 100:s hemsida? Där finner du stadgarna, årsredovisningar mm. Adressen är 

www.ga100.se 

 

Har du frågor, ris, ros; maila oss eller besök oss i styrelserummet 20-20.30 tisdagar jämn vecka.  
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