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Buskar och träd i området 

Under hösten har stora trädgårdsarbeten genomförts i föreningens område. 

Buskar och träd har beskurits, tagits bort och nyplantering har gjorts.  

 

Tätning av entrédörrar 

Föreningens tekniska förvaltare Driftia kommer under december månad att på 

uppdrag av föreningen att täta våra portdörrar.  

  

Undercentralen 

Föreningen har ersatt de gamla värmeventiler till nya automatiska ventiler. För 

att optimera spridningen och flödet. 

 

Renovering i lägenhet 

Om du går i renoveringstankar så är det bra att du kollar in på föreningens 

hemsida och stadgar för att försäkra dig om vad som gäller. Vid våtrum och 

köks renovering krävs ett godkännande från styrelsen. För att styrelsen ska 

godkänna och försäkringen ska gälla så måste all typ av renovering utföras av 

certifierade hantverkare. I föreningens stadgar framgår även när och under 

vilka tider man får renovera. Måndag - Lördag mellan 8.00-21.00.   

 

Nya lampor i området  

Arbetet med att öka belysningen i vårt område pågår och beräknas vara klar 

under december månad.  

 

Ordningsregler 

Tänk på att vi bor tillsammans i flerfamiljhus, därför är det viktigt att ta hänsyn 

till varandra och inte spela högmusik efter klockan 22:00.   

 

Kontakt med styrelsen 

Styrelsen har ingen telefon. Vill man komma i kontakt med styrelsen går det 

bra att mejla på: info@brunkebergsgarden.se  
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Parkerings förbud i området 

I förenignes område gäller generellt parkeringsförbud, parkering kan endast ske 

för av- och pålastning.  Föreningen har avtal med parkeringsbolaget Q-park och 

de bevakar vårt område. Det går bra att informera om felparkering i området 

genom att ringa Q-park på 0771-96 9000. 

 

Brandvarnare och försäkring 

Kom ihåg att släcka ljusen! Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt. Testa gärna 

din brandvarnare så att den/de fungerar. Och du har väl en gällande 

hemförsäkring?! 

 

Avloppsteknik  

Under hösten har föreningen tillsammans med Avloppsteknik AB besiktigat och 

spolat föreningens alla stamrör. Det har visat sig att föreningen har god 

standard på stammarna. Det är dock viktigt att inte spola ner sådant som inte 

är avsedd för att spolas ner i avloppet. Föreningens stammar mår bra av att det 

spolas riktligt med vatten vid varje toalett besök.  

 

Föreningens tjänster 

När du ringer föreningens telefon nummer 08-562 420 88 får du några 

valmöjligheter och kan välja mellan följande: 

1. P-platser, garage, förråd och hyresavier 

2. Felanmälan 

3. Akuta jour eller störningsärenden 

4. Anmälan av fel parkering i området 

5. Frågor om Bredband och telefoni 

6. Frågor om kabel TV 

 

Styrelsen önskar alla boende på kavallerigatan God jul och gott nytt år! 

 


