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FÖRENINGSINFORMATION 
2018-01-25 

 

 
Garagebesiktning 
Under februari kommer efterkontroll att genomföras av de garage som fått anmärkningar i samband med 
garagetillsynen i höstas.  
 
Blandare och varmvatten 
Många trasiga blandare har nu bytts ut, vilket gett positivt resultat i varmvattenflödet hos flera boende. De 
som fått anmärkningar men ännu inte bytt blandare uppmanas att göra detta omgående.  
I samband med besiktningen av hela området, visade det sig att inspektionsluckor saknades i flera 
lägenheter. Efter stickprovskontroll konstaterades att ventilerna finns, men är inbyggda. Nästa åtgärd är 
att installera inspektionsluckor i de lägenheter där ventilerna är inbyggda. Berörda lägenheter kommer att 
aviseras separat. 
 
Föreningsstämma i Brf Nydal onsdagen den 2 maj - Boka in i kalendern redan nu. 
Inför stämman kan man skicka in motioner, dvs förslag på förändringar/förbättringar i föreningen. 
Motioner lämnas in skriftligen till styrelsen via mail eller brev i postlådan vid 29-an senast den 28 februari 
2018. Motionen måste innehålla ärende, förslag på åtgärd, samt namn, adress och gärna telefonnummer. 
 
Vill du vara med och påverka föreningen? 
Att gå med i styrelsen är ett bra sätt att lära känna föreningen, få inblick i ekonomin och ha möjlighet att 
påverka föreningens framtid. Är Du intresserad av att gå med i styrelsen, eller av andra 
förtroendeuppdrag? Kontakta då valberedningen, Majmo Christiansson, tel. 0703669698 eller Lena Carnell, 
tel 0723142564. 
 
 

Kontakta styrelsen 
E-post: brfnydal@gmail.com                                      Brevlåda för skrivelser:  Sunnanvindsgränd 29   
Facebook:      www.facebook.com/brf-nydal               Hemsida:      www.hsb.se/norrastorstockholm/nydal 

Inbjudan till medlemsmöte 
Styrelsen kallar härmed till medlemsmöte angående bredband via fiber. 
tisdagen den 13 februari kl 18.30-20.00  
i festlokalen, Sunnanvindsgränd 91. 
 
Under kvällen kommer Bredbandsbolaget att informera om sitt GAN-avtal (GruppANslutningsavtal) och vad ett 
sådant avtal skulle innebära för hushållen i Brf Nydal.  
 
Bredbandsbolaget kommer även att redogöra för skillnaden mellan ett GAN-avtal och individuell 
fiberanslutning.  
Det kommer att finnas utrymme för frågor efter presentationen. 
Eventuellt avtal skulle ersätta befintlig fiberanslutning via Telia och gälla ALLA hushåll. 
Röstning kommer att ske på föreningsstämman. Mer information om detta bifogas stämmokallelsen. 
 
Vi bjuder på kaffe och semlor från kl 18.15. 

Välkomna! 
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