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Skyltar 
Kontakta styrelsen om ni önskar skylt 
till postboxen uppsatt med ”ingen 
reklam” eller ”ingen gratistidning”. 
 
Stadgar - våra regler 
Styrelsen har blivit uppmanade att 
kontrollera att boende står för de 
underhållskostnader som stadgarna 
(våra regler) gör gällande. Under 
garantitider kan vi vara mer flexibla. 
Detta innebär att boende själva får stå 

för mera kostnader vid felanmälan 
framöver.  
På vår hemsida finns våra stadgar - 
som beslutas av boende på stämma.  
 
Träd 
Almsjuka och andra sjukdomar har 
påträffats på vissa av föreningens 
träd, detta innebär att  
de pga säkerhet kommer att tas 
ner/är nedtagna. 
Vi vill uppmärksamma föräldrar att 
INTE låta barnen klättra i föreningens 
träd, ruska ner frukt eller bryta av 
grenar – då inte alla träd står pall för 
det och säkerheten kan äventyras. 
 
Bredbandsbolaget 
Kommer att skicka ut ett brev till alla 
boende under oktober med 
information om kontaktuppgifter, 
överflyttningar etc.  
Det är för tidigt att ringa dem redan 
nu ang flyttning av befintligt hem- 
telefonnummer. 
 
@ kontakt 
Brf kontoret byter from oktober 
mejladress till info@brfblackhornet.se 

 
 
 
 
 
 

 
Vädringsfönster 
En av de största energibesparingar 
som går att göra är att lära sig att 
vädra lägenheten riktigt effektivt; 
Det första man gör är att skruva ner 
termostaten till 0 på elementen i det 
rum som man vill vädra.  
Vid vädringen skall samtliga dörrar till 
rummet vara stängda så att inte 
värme från andra rum försvinner ut i 
tomma luften. När vädringen är klar 
så vrider man termostaten till 

normalläge igen. 
 
Filter  
Fortfarande är det många som inte 
har hämtat ut nya filter till 
ventilationsdonen Easy vent. Kom och 
hämta när kontoret har öppet.  
För er som redan hämtat och vill byta 
ytterligare kan ni köpa filter för  
60 kr/st som debiteras genom 
hyresavin. 
 
Cykelrensning 
Pga flera pågående större projekt har 
vi inga utrymmen för den lagstiftade 
härbärgeringen av cyklar vilket medför 
att vi inte kommer att ha rensning i 
höst utan gör den i vår i stället. 
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