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På gång…  
Styrelsen har efter flera studiebesök 
och noga övervägande beslutat att ge 
Svenska Skydd AB uppdraget att 
leverera och montera nya 
lägenhetsdörrar i samtliga hus och 
förrådsdörrar till låghusen. 
Arbetet kommer att utföras under 
jan-mars 2011. 
 
Vårt låssystem kommer att flyttas över 
till den nya dörren, ett extra lås 
kommer att monteras med nya 
nycklar. Tittöga, ringklocka och 
tidningshållare ingår. 
Vi kommer att märka tidningshållaren 
med namn i stället för på dörren, vi 
märker upp med det namn vi har på 
våra kontrakt, behöver ni ändra 
kontakta styrelsen, så det bli korrekt. 
 
Svenska Skydd AB kommer att 
använda huvudnyckeln i de fall ni inte 
har möjlighet att vara hemma vid 
dörrbytet. Om ni har bytt ut er 
cylinder till annan utanför vårt 
nyckelsystem ska den snarast bytas 
tillbaka till föreningens system, är den 
inte bytt till arbetets start kommer 
föreningen ordna detta och debitera 
lägenhetsinnehavaren. 
 
Vi har Öppet hus den 8 december i 
föreningslokalen kl. 1800-2000. På 
plats finns representanter från Brf 
styrelsen, Riflex samt Svenska Skydd 
AB med en visningsdörr att se/ta på 
inför dörrbytet våren 2011. 
Kaffeservering!                            

Denna kväll har vi INTE öppet på 
kontoret utan finns tillhands under 
öppet hus. 

 

 

Julcontainer kommer att finnas 
uppställd v. 51-52 mellan Lid. 40 och 
VR 31, lägenhetsnyckeln passar i 
hänglåset. 

Mata ej fåglar med bröd inne på 
gårdarna, då vi får problem med 

skadedjur. 
 
Advent. Vi närmar oss advent - var 
försiktiga med tända ljus och kom 
ihåg att släcka dem! 
 
Snöigt på TV 6 
Det är problem med antennen, i 
många fall hjälper det inte att köpa en 
ny då det måste vara en speciell kabel. 
Den som har problem måste ringa 
Comhem och be de skicka en ny 
galverad antennkabel (kostnadsfritt). 
 

Föreningskontoret har öppet 
varannan onsdag 18.30 – 19.30. Det 
går alltid att lämna meddelanden på 
telefonsvararen och/eller e-post. Glöm 
inte att ange namn, lgh nr och 
telefonnummer så att vi kan nå er. 

Aktuell information finns på vår 
hemsida; www.brfblackhornet.se 
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