
 

 

 
 

 

Informationsblad, november 2020 

 

Hej, alla boende på Sandfjärdsgatan 68! Nu slår pandemins andra våg mot Stockholm och 

Sverige. Vår förening kan förstås inte göra så mycket åt saken, men vi kan återigen börja åka 

hiss endast med personer från vårt hushåll och tänka på att hålla avstånd i trapphuset. Många 

kommer också att börja jobba hemma igen, så om det går att undvika större 

renoveringsprojekt just nu, uppskattas det av alla grannar. 

 

Hemsida 

För nyinflyttade (och samtliga boende) kan vi tipsa om föreningens hemsida där ni hittar det 

mesta av den förenings- och boendeinformation som ni kan tänkas behöva: 

http://borlangen.se/  

Sök gärna svar på era frågor där innan ni mailar till styrelsen! 

 

Fönsterbyte 

Styrelsen har nu fattat beslut om vilken firma som ska utföra det kommande fönsterbytet, 

efter att tagit in flera offerter och kollat upp ett antal referenser. Nästa steg i processen är att 

invänta bygglov från Stadsbyggnadsexpeditionen. När vi har fått bygglovet kommer 

fönsterföretaget att komma till föreningen för att visa upp sina fönsterprodukter och svara på 

medlemmarnas frågor. Fönsterbytet kommer förhoppningsvis att ske under år 2021. 

 

Ny portkod 

Ny portkod från 8 januari 2021. Nya portkoden blir: [XXXX] 

 

Infoblad 

Från och med januari 2021 kommer vi inte längre att dela ut infobladet i pappersform i 

brevlådorna längre. Boende kommer att hitta infobladet på föreningens hemsida, samt att ett 

exemplar sätts upp i glasskåpet i entrén. 

 

Hissarna 

Föreningen lägger mycket pengar på att laga hissarna. Vi ber alla boende att vara försiktiga 

med hissarna och speciellt med dörrarna.  

 

  

http://borlangen.se/


 

Trivselregler 

Vi vill påminna om föreningens trivselregler gällande störande arbete. Arbeten såsom 

bilning, borrning, slipning etc. får endast utföras under helgfria vardagar mellan kl. 08.00 – 

17.00 och måste i god tid i förväg aviseras i entrén och/eller hissarna med namn och 

telefonnummer till ansvarig bostadsrättshavare. Egna arbeten såsom enstaka håltagning för 

upphängning av skåp eller liknande får även utföras under lördag/söndag/helgdag mellan kl. 

10.00 – 15.00. Sådana arbeten behöver inte aviseras i förväg, men att göra det kan vara att 

rekommendera för granntrivseln. 

 

 

 

Med hopp om en trevlig jul! 

styrelsen@borlangen.se 

mailto:styrelsen@borlangen.se

