
Brf Kragstalund ll 
den 8 maj 2020 

 
 

Brf Kragstalund ll                              Telefon: 070-5859827                                         
www.brfkragstalund2.se                Telefontid: Tis & Tors, 19:00-20:30                email: kontakt@brfkragstalund2.se  

Medlemsbrev 
 
Hej!  

 
Stämman hålls som planerat den 13:e maj kl 19.00 enligt kallelsen som gått ut. Vi vill 
såklart att så många som möjligt kan komma men tänk på att om du är i en riskgrupp 

eller känner dig det minsta sjuk så ska man stanna hemma. Viktigt att alla tar ansvar 
för detta under rådande omständigheter. Vi kommer ta bort fikat under mötet samt 
placera stolar med avstånd till varandra.  

Skulle du vara intresserad av att sitta med i föreningens styrelse? Hör av dig till oss i 
styrelsen så kan vi förmedla kontakt till valberedningen.   
 

 
Från den 1:a maj ska radonfläktar ställas om från vinterläge till sommarläge, dvs från 
läge 3 eller 5 till läge 1. Så ska de sedan stå fram till 30:e september. Behöver man 

hjälp med detta så är det bara att kontakta styrelsen så rycker vi ut        

 
Lite ordningsfrågor: 

Det har igen samlats en del saker i gångarna i våra förrådsutrymmen. Det får inte 
förvaras eller lämnas saker i gångarna och vi ber alla att respektera detta. Även på 
vissa garageplatser har det blivit samlingar vilket inte heller är tillåtet. 

 
Vi vill också påminna om att tänka på vad ni spolar ner i avloppen. Oljor, större 
mängder matfett mm ska inte spolas ner i köksavloppet. Man ska heller inte spola 

ner kattsand eller rester från byggen/målning. Detta är en stor bidragande orsak till 
våra avloppsproblem som är en stor kostnad. 
 

Gällande sopkärlen invid garagen är dessa fortfarande endast för hushållssopor och 
övrigt skall sorteras och lämnas på återvinningsstationer. 
  

 
Nu hoppas vi att våren kommer så att vi kan göra fint i våra trädgårdar samt 
balkonger. Bra om vi kan försöka hålla ordning och reda så att området känns fint 

och välkomnade. Alla har olika preferenser om hur en trädgård ska skötas men man 
har ett ansvar att hålla en bra standard. Övriga ordningsregler finns på vår nya fina 
hemsida, gå gärna in och titta där med jämna mellanrum då vi försöker uppdatera 

med aktuell information. Även våra stadgar finns där om vad som gäller med ordning 
och reda. www.brfkragstalund2.bostadsratterna.se 
 

 
Styrelsen vill också passa på att tacka alla som var med på städdagen, det är viktigt 

att vi alla hjälps åt       

 
Önskar er alla en fin sommar! 
Jennie V, Camilla, Yvonne, Christoffer och Jennie O 

 


