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Hej boende i Brf Garnisonen nr.1! 

 

Vi i styrelsen vill berätta lite om vad som händer i arbetet med vår förening just nu. 

 

Då vi behöver ändra några av våra stadgar efter lagändringar så kommer vi att hålla en extra 

föreningsstämma torsdag 2 mars kl.19.00. Stämman hålls på förvaltarkontoret, välkomna!  

 

Vi håller på att se över möjligheterna att ordna parkeringsplatser med laddningsstationer för 

el- och hybridbilar. Vi har varit på en informationskväll anordnad av Solna Stad samt 

kontaktat vår el-leverantör Vattenfall för att se hur våra förutsättningar ser ut och vad som 

behövs göras. Mer information om detta kommer. 

 

Vår gästlägenhet har fått ett rejält ansiktslyft – det är nymålat, en ny toalettstol är 

installerad och nya sängar inköpta. En TV har monterats på väggen och vi har rensat ur 

gammalt och trasigt som inte gjorde någon nytta där. Lägenheten har plats för fyra sovande 

och det finns möjlighet till lättare matlagning som t.ex. frukost. Vi hoppas att med denna 

renovering ska lägenheten bli ett självklart val för er som vill bjuda hit släkt och vänner på 

besök!  

 

Ett projekt kring ventilationen i våra hus med syfte att förbättra vår inomhusluft pågår. Vi 

kommer att göra prov i några lägenheter för att se om en föreslagen lösning fungerar och 

om det faller väl ut återkommer vi hur vi går vidare i resten av husen.  

 

Funderar du på att byta till säkerhetsdörr? För lägenhetsdörrar rekommenderas klass MC3, 

brandklass EI30. Tänk på att välja en dörr som är så lik de andra dörrarna i ditt trapphus som 

möjligt. Utförligare information finns på hemsidan under fliken ”Info” och ”Säkerhetsdörrar”. 

Som medlem i föreningen har vår förvaltare Teoge ett erbjudande - en klass MC3 
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säkerhetsdörr kostar 16.000 kr ink moms, monterat och klart från Svenska skydd. Vill ni 

nyttja det erbjudandet, kontakta Micke på micke.jaques@teoge.se 

 

Ett utbyte till starkare och mer ekonomiska LED lampor i portuppgångarna är påbörjat, för 

att ge en tryggare utomhusmiljö som är långsiktigt hållbar.  

 
I dagarna påbörjas arbetet med att installera Aptus på dörrar mellan trapphus och källare 
samt ett antal källar/vinds-dörrar. Längre fram (beroende på frosten) kommer också Aptus 
att monteras på Molok. 
Installationen sköts av Säkerhetsintegrering och låssmeden Nyckelpigan. Montörerna från 
dessa firmor har synliga firmamärken på sina kläder så vi kan se att de som arbetar med 
detta är behöriga. 
 
 

Titta gärna in på vår hemsida, www.sgb12.se, den uppdateras löpande med information som 

du kan ha nytta av. Du är såklart också välkommen att höra av dig till någon av oss i styrelsen 

om du har frågor, synpunkter eller ideér!  

 

Med Vänlig Hälsning / Styrelsen  

mailto:micke.jaques@teoge.se

