
      Januari 2010 

Nyhetsbrev från styrelsen för BRF Gustaf Adolf 100 
Hej och god fortsättning på det nya året! 
 
Fika 
Glöm inte att komma ner till i styrelserummet torsdagen den 28/1 kl 19. Vi firar att fönsterbytet är klart med kaffe 
och kaka. Välkomna! 
 
Sopstationer 
Vi väntar fortfarande på bygglov, men hoppas att arbetet med sopstationerna kommer i gång inom en snar framtid. 
 

Planerade projekt  

Nu när fönsterbytet är avklarat påbörjas arbetet med stamrenoveringen. Till att börja med ska val av metod 
fastställas.  

Motioner 

Har du något förslag om förändring i föreningen? Glöm då inte att lämna in en skriftlig motion till styrelsen, före 
100331. Årsstämman kommer att hållas 18/5 kl 19, lokal meddelas senare.  

Porttelefonerna 

Arbete pågår med att se över och uppdatera porttelefonsystemet och då en del telefonnummer verkar ha fallit ur 
databasen eller blivit inaktuella vill vi gärna samla in aktuella uppgifter igen. I samband med detta kan ni också 
uppdatera annan kontaktinformation till styrelsen. Fyll i uppgifterna på nästa sida och lämna talongen i styrelsens 
brevinkast eller maila uppgifterna till ordf@ga100.se  

Obs! Uppgifterna vi samlar in kommer endast att användas internt inom föreningen och kommer inte att spridas 
vidare.  

Arbete pågår även med att se över själva hårdvaran för porttelefonisystemet då en del fel inte verkar kunna häröras 
till ovan nämnda mjukvaruproblem. Vi är tacksamma om ni kan skriva en rad eller två om ev. glappkontakter och 
liknande på nästa sida.  

Fönsterbytet 
 
Nu är alla fönstren bytta och slutlig besiktning sker 18/1. På nästa sida får du med egna ord möjlighet att påtala 
eventuella fel och brister som vi sedan kan vidarebefordra till Urban på HSB, men då måste du lämna in talongen 
eller lämna uppgifterna till oss senast 15/1.  
Var extra uppmärksam på brister i tätningen vilket man lätt kan kontrollera genom att köra köksfläkten på högsta 
effekt samtidigt som alla ventiler i lägenheten är stängda. Om det då drar längs fönsterlisterna kan man misstänka 
att tätningen inte är optimal. 
 
Nyhetsbrev 
 
Vi har för avsikt att komma ut med nyhetsbrev fyra ggr/ år, oftare vid behov. För er som anmäler en mailadress och 
att ni vill ta emot information på den kommer vi att maila ut dem, och till er andra lämnar vi fortsatt i brevlådan 
samt sätter upp ett exemplar vid tvättstugan. Ni är naturligtvis också välkomna att kontakta någon av oss i styrelsen 
eller komma på expeditionstiden, tisdagar jämn vecka, kl 20-20.30. 



 
 

Maila uppgifterna eller lämna talongen i styrelsens brevinkast snarast, senast 
15/1. Detta pga att slutbesiktning av fönsterbytet sker 18/1.  
 

Porttelefon: 

1. Lägenhetsnummer:______ 

2. Telefonnummer som ska vara kopplat till porttelefonen:____________________________________ 

3. Några upplevda problem med porttelefonen:_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Fönsterbytet: 

4. Har informationen från styrelsen varit tillräcklig (vad som ska göras, ungefärlig tidsram 

m.m.)?_____________________________________________________________________________ 

5. Har informationen från entreprenören varit tillräcklig (utförandedagar, vad som ska göras innan de 

kommer dit m.m.)?___________________________________________________________________ 

6. Är resultatet som förväntat?___________________________________________________________ 

7. Finns det några återstående fel/brister?__________________________________________________ 

8. Övriga kommentarer:_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 Övriga upplysningar (ej obligatoriskt, flera nummer och mailadresser kan anges) 

9. Telefonnummer styrelsen kan nå er på (om annat än ovan angivet):___________________________ 

10. Mailadress styrelsen kan nå er på:______________________________________________________ 

11. Jag vill få nyhetsbrev och information från styrelsen via mail: JA / NEJ 
 
 

Tack för din medverkan! 

 

Hälsn. Styrelsen GA100 


