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FASTIGHET 
BRANDFÖRESKRIFTER 
Efter kontroll av föreningens 
systematiska brandskydds arbete 
(SBA) vill vi påminna alla  
om att lösa föremål inte får förvaras 
i trapphusen. Samtliga dörrmattor, 
växter, cyklar etc. skall avlägsnas 
snarast möjligt. Föreningens 
fastighetsskötare kommer framöver 
se till att brandföreskrifterna 
efterföljs. 
 
FÖNSTERBYTE 
Den 5 februari påbörjar SBS AB 
arbetet med fönsterbyte i en 
provlägenhet. Därefter beräknas 
projektet starta första veckan i mars. 
Avisering av tillträde sker separat 
via SBS. Under den tid som arbetet 
tar med fönsterbytet i föreningen 
kommer SBS ha sitt platskontor i 
tvättstugan 72A. Det är av yttersta 
vikt att lämna tillträde för SBS vid 
avisering av just din lägenhet för att 
arbetet ska flyta på och ej medföra 
extra kostnader för föreningen. 
 
BALKONGER 
Vi vill påminna samtliga 
medlemmar i Brf Agaten att det av 
säkerhetsskäl är absolut förbjudet att 
bryta plomberingen eller på annat 
sätt beträda balkongerna. 
  

MARK 
PARKERING - INNERGÅRDARNA 
I samband med bytet av 
parkeringsbolag vid årsskiftet togs 
några av de tillfälliga parkeringarna 
på innergården bort. Det är därför 
viktigt att vara extra uppmärksam 
vid parkering på innergårdarna för 
att undvika en p-bot. 
 
PARKERING - FRAMSIDA 
Arbetet fortsätter med den nya 
parkeringen längs ormingeringen. 
Berörda hus kommer att bli 
inspekterade av KMP Konsult AB 
innan och efter sprängning. 
Avisering sköts av KMP AB och 
JLS AB. 
 
VINTERUNDERHÅLL 
Under vintern har föreningen haft 
stora problem med underhållet av 
snöröjningen. Därför har styrelsen 
beslutat att säga upp det nuvarande 
avtalet med AFF och genomföra en 
ny upphandling inför kommande 
vintersäsong 2019/2020. 
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VÅRSTÄDNING 
Under årets vårstädning kommer vi 
att genomföra en rensning av; 
cykelställ, cykellängan samt 
barnvagnsrummen. Samtliga boende 
uppmanas därmed att märka sina 
tillhörigheter med sitt tre siffriga 
lägenhetsnummer. Detta nummer 
finner ni på utsidan av era dörrar. 
Samtliga omärkta objekt enligt ovan 
kommer att plockas bort vid 
vårstädningen och förvaras därefter i 
tre månader innan de kasseras. 
 
FÖRVALTARE 
Föreningen har från och med den 4 
januari fått en ny förvaltare då 
Martina Hultstrand gått vidare inom 
HSB. Den nya förvaltaren heter 
Caroline Hommerberg och nås på 
Tel: 010-4421100  
Mail: brfagaten@hsb.se. 
 
FÖRENINGSLOKALER 
AKTIVERING AV BOKNING VIA 
TAVLOR/HEMSIDA 
Det preliminära datumet för uppstart 
av bokning av festlokalen i 72 an 
samt övernattningslägenheten i 66 an 
via infotavlorna i porten samt 
föreningens hemsida är 1 mars. Det 
kommer även inom kort att ske ett 
separat utskick med mer information 
om detta.  

 
Det går därför EJ att boka längre 
fram än 28 februari via 
uthyrning@agaten.se 
 
Vid eventuella frågor angående 
detta, kontakta HSB Kund- och 
Medlemsservice. Kontaktuppgifter 
till dem finner ni på www.agaten.se 
samt i portarna. 
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BREDBAND & TV 
Det förekommer att föreningens 
medlemmar blivit uppringda av 
personer som utgett sig för att vara 
representanter för 
BredbandsBolagets samt Telenor 
och velat skicka ut tekniker för 
kontroll/undersökning av vårt 
modem/router för Bredbandet. I 
dessa fall har varken styrelsen eller 
Bredbandsbolaget beställt dessa 
kontroller utan det är mest troligt 
bedragare. Vi vill därför uppmana 
till försiktighet om man tar emot 
samtal av denna typ från dolt 
nummer. 
 
Det förekommer även samtal från 
säljare som uppger sig ringa från 
Telenor. Detta för att försöka sälja in 
Telenor Stream, som är en tjänst 
som redan ingår i det avtal 
föreningen har. Styrelsen vill därför 
informera boende om att inte tacka 
ja till denna typ av erbjudanden. 
 
Gällande leverans av tv-tjänsterna 
finns det nu en gruppanmälan 
upprättad som styrelsen ansvarar för. 
Upplever ni problem, kontakta 
tv@agaten.se, enligt ny avisering i 
portarna. 
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