
BRF KUNGSBERGET 2 

Styrelsen informerar – Augusti 2011 

Kom ihåg ”Öppet kontor” – Onsdagar jämna veckor, kl 18-19 
Platsen är vicevärdskontoret i källaren i hus 4 (portkod 4487, OBS! från september 5824). Där 
träffar du vicevärden och någon av oss i styrelsen. Välkommen för att säga hej, ställa frågor 
eller lämna förslag.  

OBS! Byte av portkod 1 september 
Som i föregående informationsbrev skrivits kommer vi den 1 september att byta portkoder.  
Portkoden kommer bestå av de tre första siffrorna i vårt postnummer (582) samt avslutas med 
respektive husnummer.  
Exempelvis Kungsberget 4 får koden:  5824 

Städdag - söndag 9 oktober kl.10 
Söndagen den 9 oktober träffas vi för att städa upp inne respektive runtom våra hus. Listor 
med saker som ska åtgärdas kommer att finnas på plats. Alla saker som vid städtillfället står i 
allmänna utrymmen utan uppmärkning kommer att fraktas bort. 
Om ni har saker som ni tycker att vi ska fixa på städdagen, vänligen meddela vicevärden eller 
någon i styrelsen innan så att det kommer med på våra listor. Under städdagen kommer vi 
också att bjuda alla som hjälper till på något ätbart. Välkomna! 

Jouravtal med HSB 
Akuta ärenden – såsom vattenläcka, kan anmälas dygnet runt till HSB jour Tel: 020-1401616. 
Numret finns även anslaget i trappuppgångarna. Viktigt att veta är att om åtgärden gäller 
sådant som hör till bostadsrättsinnehavarens underhållsansvar, kommer du själv att få betala. 
Åtgärder som gäller tex läckande element, stopp i avlopp utanför egna lägenheten etc står 
föreningen för. Underhållsansvaret finns beskrivet i § 5 i stadgarna.  

Låsöppning 
Om du låser dig ute är det Taxi tel 013-146000, som kan öppna. Styrelse eller vicevärd har 
ingen huvudnyckel. Observera att det bara är det övre låset Taxi kan öppna. Extralåset kräver 
låssmed.  
 
Med önskan om en fin höst! /Styrelsen 


	Styrelsen informerar – Augusti 2011
	Kom ihåg ”Öppet kontor” – Onsdagar jämna veckor, kl 18-19
	OBS! Byte av portkod 1 september
	Städdag - söndag 9 oktober kl.10
	Jouravtal med HSB
	Låsöppning


