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Till alla boende  

Nyhetsbrev                                                                                        

 

Här kommer ett nyhetsbrev från styrelsen som informerar om nytt och aktuellt i vår förening.  

Pågående projekt. 

Laddplatser. Föreningen har avslutat projektet och samtliga boende har nu möjlighet att hyra en laddbox för att 

ladda sin bil.  

Anmäl ert intresse av att hyra laddbox och möjlighet att ladda till laddplats@runbygardar.se eller med ett 

meddelande i föreningens brevlåda vid kansliet på Lövstavägen 64. Intresseanmälan ska innehålla namn, adress, 

lägenhetsnummer, nummer på parkeringsplats samt önskad tidpunkt för start av hyran. 

Underhåll av grusvägar. Under vecka 30 kommer föreningens samtliga gångvägar rustas upp. Detta behövs då 

vägarna behöver jämnas ut och lutningen på flera ställen måste justeras så att gångvägarna dräneras mot 

gräsmattan. Arbeten är beräknade att ta 2-3 veckor och framkomlighet kommer påverkas.  

Vi vill även påminna att grusvägarna inte får användas för transporter annat än för utryckningsfordon. 

 

Upprustning av lila gården. Innegården på lila gården behöver rustas upp. Sandlåda kommer att bytas ut då den 

gamla sandlådan har ruttnat och faller i bitar. Utöver det kommer befintliga slipers ersättas med en stenmur och 

plattorna kommer att jämnas ut. Arbeten beräknas att påbörjas v.40 och ta ca 2 veckor.  

 

Att tänka på 

Saker i trapphuset 

På grund av brandsäkerheten och allas trevnad så är det inte tillåtet att förvara saker i trapphuset. Soppåsar, mattor, 

skor och annat tillhörigheter får helt enkelt förvaras i den egna lägenheten. 

Renoveringar och ombyggnationer.  

Om du tänker renovera eller bygga om i din lägenhet, kontakta styrelsen för info om vilka regler som gäller. 

Säkerhet i våra lokaler 

Tänk fortsatt på att hålla alla entrédörrar och dörrar till våra förråd stängda även under sommaren trots fint väder. 

Detta för att vi alla ska hjälpas åt att hålla ute oönskade gäster så gott det går. 

 

 

Styrelsen önskar all boende en fortsatt trevlig sommar.  

Hälsingar 

BRF Runby Gårdar styrelsen 
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