
Hej alla medlemmar!  

DAGS FÖR STÄMMA 

Vi hoppas att alla noterat infobladen i portarna gällande kommande 
årsstämma då det är hög tid att inkomma med motioner! Sista datum för 
detta är 10/12, tveka inte att göra stämman mer interaktiv med just ditt 
förslag!  

Inför stämman arbetar valberedningen, i vanlig ordning, med att söka rätt 
på lämpliga kandidater till styrelsen. Så även i år, och styrelsen vill rikta ett 
särskilt tack till Erik, Jannicke och Mattias för deras arbete. 

Badrumsrenovering 

Tätskikt antas enligt branschstandard hålla i ungefär 25-30 år. För oss med 
originalbadrummen kvar kan det vara dags att se över möjligheten till en 
uppdatering. Styrelsen påbörjar badrumsrenovering i föreningens nio 
hyresrätter i mitten på januari. Arbetet beräknas pågå i ca 3 månader och 
man kommer göra arbetet löpande. Detta kan medföra störningar. 

Belysning parkeringsplatser 

Det arbete styrelsen påbörjat med utbyggd belysning för ökad trygghet på 
parkeringarna beräknas slutföras vecka 49.   
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Påminnelse!  
Glöm inte att försluta 
askkoppar på balkongen 
så att inte fimpar blåser 
ner till grannarna under 
er! 

Trädgårdsavtal   
Avtalet för skötsel av 
utemiljön med Dirigo är 
under översyn då man 
inte varit nöjd. Vi 
återkommer med 
information framledes.  

Ventilationsavtal  

Styrelsen har tecknat ett 
serviceavtal för 
ventilationen. Detta 
innebär löpande service 
vilket bör ge en 
smidigare OVK med 
färre åtgärder var tredje 
år.  

Hundar/katter rastar vi 
utanför bostadsområdet. 
Önskar du låta din hund 
springa fritt så hänvisar vi 
till närliggande 
hundgård. PÅMINNELSE 

Försök att hålla ordning 
i soprummet efter att 
du slängt dina sopor/
källsorterat. Matrester 
drar till sig skadedjur. 
Försök också att följa 

instruktionerna 
gällande vad man får 

slänga i respektive kärl.

PORTAR 
Snälla, ställ inte upp 

portarna. Det släpper 
in obehöriga, ohyra 

och kyla!  

NYCKLAR 
Vid problem/

nybeställning med 
taggar eller nycklar är 

det alltid 
felanmalan@dirigofasti

ghet.se som gäller! 
Skriv namn, lghnr samt 

om du nyttjar varm-/
kallförråd.  
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Förråd 

Nya förråd har upprättats i gamla barnvagnsrum i trapphusen. Kötiden var tidigare 2-3 år lång men 
kön är nu eliminerad! Barnvagnar står nu i de flesta hus i det rum som tidigare var märkt ”elcentral”. 
Gör som Vinkelhaksvägen 17 och ha trappmöte där ni kommer överens om vad och hur tillhörigheter 
kan förvaras för att utrymmet ska bli mer levande, se dock till att alltid lämna företräde till 
trappuppgångens barnvagnar.  

…och slutligen, förstås, en riktigt God Jul önskar  

Uffe, Kjell, Irena, Stefan, Andreas, Leif och Yvonne 
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DIRIGO - FASTIGHETSSKÖTARE 
Felanmälan & nyckelärenden:  

Telefon: 08-28 96 90  
E-post: felanmalan@dirigofastighet.se  

Vardagar 07:00-16:00  
Vid akuta ärenden:  
Jourtelefon: 08-18 70 00  
Vardagar 16.00–07:00  
Helger och helgdagar dygnet runt  
Hemsida:  
www.dirigofastighet.se  

RIKSBYGGEN - TEKNISK FÖRVALTARE 
magnus.saxenbrink@riksbyggen.se 

Telefon: 0724-54 36 52 

RIKSBYGGEN - ADMINISTRATIV FÖRVALTARE 
(Vid frågor om avier, utdrag ur 
lägenhetsförteckningen, pantbrev och dylikt) 
rbfast.brf@riksbyggen.se 
018-66 01 60 mån-fre 9:00-12:00 
 

Till Magnus mailar man gällande exempelvis synpunkter, förfrågningar till styrelsen och 
ansökningar om ombyggnation/inglasningar av balkonger osv. Är man osäker på vart man ska 

vända sig kan man alltid börja med Magnus så hänvisar han rätt. 

Till fastighetsskötarna på Dirigo mailar man om något i föreningens allmänna utrymmen, 
inomhus eller utomhus är trasigt eller dåligt fungerande. Det gäller också vid nyckel/taggfrågor.
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