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INFORMATION TILL MEDLEMMAR OCH HYRESGÄSTER 

  

Sommaren är här och förhoppningsvis också varmt och soligt väder! Varför inte 

passa på att använda den fina murade grillen på gården?  

 

 

  

Ventilationsarbetet i D-huset ( garage och verkstäder ) 

Värmeåtervinningsanläggningen är nu färdig och i drift, besiktning har utförts 

och anläggningen är godkänd. 

 Parkeringshus 

Ansökan om bygglov pågår.  

Som beslutat på årsstämman kommer bygget att genomföras om kostnaden inte 

överskrider 3,6 miljoner kronor exklusive moms och projekteringskostnader. 

Visar det sig att kostnaden blir högre kommer det kallas till extra stämma för 

nytt beslut. 



 Tvärbanan 

Överklagandet är färdigskrivet och kommer att skickas in i början av juli. Finns 

att läsa på kansliet. 

 Lekplatsen 

Lekplatsgruppen har påbörjat arbetet med att ta fram förslag på 

upprustning/ombyggnad. Offerter har tagits in och visst arbete kommer påbörjas 

under sommaren. 

Festlokal/Gemensamhetslokal 

Festlokalsgruppen har kommit med förslag på upprustningar/förändringar. 

Beslutat är att lokalen ska målas om och att fönstren ska förses med persienner. 

Inköp av en del nya möbler och dekorationer kommer att göras i augusti. 

Gruppen tar paus över sommaren och kommer därefter arbeta vidare. 

Glöm inte att festlokalen är utrustad med sängskåp, totalt finns 4 sängplatser. 

Kanske behövs extra sängplatser under sommaren om släktingar och vänner 

kommer på besök?  

Boka genom Peter Holstad, Virebergsvägen 11, tel: 08- 27 35 31. Kostnad 200:-

/natt.  

Hemsida 

Föreningens nya hemsida är klar, adressen är www.sbc.se/dikten2 eller 

www.brfdikten2.se  I samband med ”lanseringen” kommer alla boende ha 

möjlighet att delta i en tävling! Information har skickats ut separat, sista 

svarsdag är 31/8. 

Cykelförvaring 

Separat information är utskickad, glöm inte märka din cykel senast den 10/7.  

Snö- och trädgårdsgrupperna 

Grupperna har som ni säkert märkt gjort ett fantastiskt arbete. Men, fler 

medlemmar behövs! Anmäl intresse till Stig Blomqvist, tel: 08-735 42 24 eller 

076-802 41 67. 

  

http://www.sbc.se/dikten2
http://www.brfdikten2.se/


 

Informationspärm för medlemmar 

På årsstämman delades en informationspärm ut. Ni som ännu inte har ett 

exemplar, hämta på kansliet! 

 Renovering 

Som tidigare informerats om är det av yttersta vikt att följa de regler som finns 

när det gäller renovering. Ventilationsfilter sätts t ex igen 

när lägenhetsinnehavare slarvar med att täppa till utsuget vid renovering av kök. 

Bilden nedan visar hur det kan se ut… 

  

 

 

Kansliet 

Bemanningen på kansliet kommer under vecka 26 - 32 vara sporadisk men 

telefonsvarare och e-mail kommer dagligen lyssnas av/läsas. E-mail: 

kansliet@brfdikten2.se, tfn 08-27 72 34 

 

 Styrelsen för Brf  Dikten 2 önskar en trevlig sommar! 

 Vid tangentbordet: Ingela Rodeblad-Jansson 
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