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      Brf Stigarnas    
 
NYHETSBREV  3 – 2019 
 
Ordförande har ordet:    
 
Föreningen har äntligen avklarat det 2 år långa 
tak och balkongprojektet vilket har varit det 
största åtagande vi har haft historiskt, så nu 
börjar ordningen infalla igen. Styrelsen 
förbättrar nu vår boendemiljö på andra önskade 
och behövliga områden. Ni har kanske redan 
lagt märke till att vi nu tar tag i gårdssäkerheten 
i form av farthinder, nya pergolas och 
stensättning utanför våra entréer och även en 
föreningslokal som nu ska testas att hyras ut till 
enklare tillställningar.  
På sikt kommer en övernattningslokal att 
upprättas efter förfrågan, så fort vår luftmätning 
är klar i hela föreningen, den så kallade OVK:n. 
Med detta vill styrelsen önska alla boende en fin 
start på hösten, håll utkik efter utedagar och 
adventsfika där ni får chansen att träffa 
styrelsen och grannar under trevliga möten. 
Hoppas vi ses! 
  
Thomas Lindwall, Ordförande Brf Stigarna 
 
 
NYHETSBREVET 
Finns uppdatera på brfstigarna.se 
Om du vill ha nyhetsbrevet i brevlådan, kontakta 
info@brfstigarna.se 
 
SÄKERHET OCH TRYGGHET 
Det är varje boendes ansvar att se till att våra 
Entréer och övriga utrymmen och dörrar är 
stängda och låsta i våra fastigheter! 
Ring polisen på 112 vid pågående intrång eller 
brott!  
 

 VÅRT SKALSKYDD 
Frågor gällande nycklar och cylinder; kontakta 
Haninge Lås.  
Telefon: 08-777 55 60 
 
VÅRA RADIATORER - ELEMENT  
Håll koll på dina element i rummen så inget 
läckage uppstår då värmen släpps på igen till 
hösten och nu har bra tryck från de nya 
undercentralerna! 
 

RUTIN RUNT SBA - Brandsäkerhet 
Trapphus och källare rensas av HSB från 
cyklar, leksaker, barnvagnar mm. Saker av 
värde kommer att förvaras i ett förråd under en 
tid. Barnvagnar och cyklar ska parkeras i cykel- 
och barnvagnsrum som finns i fastigheterna. 
Sätt inga blommor och mattor på golven i 
trapphusen! 
 

MATAVFALLSSORTERING 
Man kan få det gröna matsorterings-kärlet på 
bilden, från Styrelsen. De bruna påsarna finns 
att hämta gratis på alla matvarubutiker i VH. 
Snälla, släng bara matavfall och inte plast 
och skräp i matavfalls-sopskåpet! 
 
PROJEKT OVK  
Dvs. Obligatorisk ventilationskontroll kommer 
att återrapporteras innan vintern. 
 
DET ÄR FÖRBJUDET ATT PARKERA 
på våra gräsmatttor och gårdar! Uppmaning till 
alla som gör detta. 
 
VÅRA KÄLLARE OCH SKRÄP 
Vi ber alla boende att slänga sitt skräp på 
avsedda platser! Nedskräpning i källargångar 
kommer att beivras! 
 
VÅR LOKAL ÅBYVÄGEN 21 
Våra boende i Stigarna kan nu hyra lokalen för 
små kalas, Loppis och dyl. Kontakta 
info@brfstigarna.se om du vill boka lokalen.  
 
TVÄTTSTUGA OCH BOKNING 
Se avisering vid alla tvättstugor! Det är bara 
tillåtet att boka tvättid med en rätt märkt 
cylinder. Cylinder kan köpas via vår mail. Andra 
cylindrar plockas bort. Det är bara tillåtet att 
tvätta och vistas i tvättstugan på sin egen tid! 
För allas och föreningens säkerhet: 
Lås alltid tvättstugan när du lämnar den!  
 
FELANMÄLNINGAR 
för lägenhet, fastighet och yttre miljön gör man 
själv till HSB: 08-4421100 eller 
www.hsb.se/felanmälan 
 
På vår hemsida brfstigarna.se kan man hitta 
massor av bra information som ger svar på 
många frågor. Mail: info@brfstigarna.se 
 
Vi önskar alla våra boende en fin höst, att ni tar 
hand om er själva, vårt fina bostadsområde och 
varandra! 
 
Brf Stigarnas Styrelse   


