
 

 
MEDLEMSINFORMATION 

- juni 2020 - 
 
Nu duggar infobladen tätt ☺ Tänk vad härligt att värmen är här, och i 9:an kan alla glädjas åt 
att kunna se ut genom fönstren nu när plasten är borta. Bara en sån sak! 
 
Först av allt kommer en rättelse. Det gäller inlämning av nycklar inför Energibyråns och 
kWh:s arbeten med ventilation och värme. 

SISTA DATUM FÖR INLÄMNING AV NYCKEL ÄR 31 JULI. 
Det var tryckfelsnisse som varit i farten i förra infobladet, ber om ursäkt för det. 
 

Driftstörning 
Vi har fått höra att det är en driftstörning i Com Hems bredbandsnät, troligen på grund av en 
avgrävd kabel någonstans. Detta gör att bredbandet ligger helt eller delvis nere i hela vårt 
område. Beräknas vara åtgärdat torsdag 4/6.  
 

Renoveringar 

Piskbalkonger 
Piskbalkongerna är snart klara. De har asbestsanerats och också fått en takkonstruktion för 
att undvika framtida vattenskador. 
 
Byggställningar 9:an 
De kommer att monteras ner en sida i taget, och varje sida tar ca en vecka att få ner. Vi vet 
inte än i vilken ordning de kommer att tas ner annat än att sidan som vetter mot sophuset 
kommer att tas ner sist eftersom bygghissen står där. 
 

Kontaktuppgifter 

Passar på att påminna om att lämna in era kontaktuppgifter (tel.nr och ev. mailadress ihop 
med lägenhets- och portnummer). Maila till: info@brfalphyddan.se  
Du kan också välja att lämna in uppgifterna analogt i föreningens brevlåda. 
 

Cykelkällare 
Vi kommer behöva skjuta på uppfräschning av cykelkällarna tills efter de större 
renoveringarna. 9:ans blir efter sommaren, troligen slutet på augusti, i 13-15 blir det inte 
förrän Sehed tagit bort ställningarna, dvs någon gång efter nyår och info om 13-15 får vi 
återkomma till när det närmar sig. Info om 9:an på nästa sida. 

VÄND>>> 
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Cykelkällaren i 9:an 
Vi passar på att göra om systemet med märkningen av cyklarna då vi fått höra att det finns 

gamla märkningar som påminner om dem vi bett er göra. Så här kommer det nu att gå till: 

 

• Styrelsen märker upp ALLA cyklar som står i källaren med en särskild märkning.  
Detta kommer ske i helgen.  

• Den som vill ha sin cykel kvar tar helt enkelt bort märkningen (det kan man göra 
genast).  

• De cyklar som den 17 augusti har kvar märkningen rensas ut.   
 

Sedan målar vi och gör fint. Kanske några cykelentusiaster har förslag på struktur i 
cykelrummet? Idéer välkomnas!  
 
 
 
 

Somriga hälsningar,  
Styrelsen 
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