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2017-05-16 Hej alla boende i Brf Lantgården! 

Grannsamverkansmöte 

Styrelsen kallar till ett möte om Grannsamverkan onsdagen den 31 maj 2017 kl. 
19:00 i matsalen på Runanskolan, Kornettvägen 42. 

Vill du veta mer om och diskutera runt vad vi tillsammans kan göra för att vårt 
område ska vara en trygg, säker och trevlig plats att bo och vistas på så kom till 
vårt möte om grannsamverkan den 31 maj kl. 19:00-20:00 i matsalen på Runan, 
samma lokal som vi brukar ha årsstämman. 

Ingen föranmälan behövs. 

 

Intresseanmälan MC/Moped-garage 

Vårt gamla grovsoprum står idag oanvänt, och för att utnyttja det så har 
styrelsen för avsikt att erbjuda de boende i Brf Lantgården att hyra MC/Moped-
plats där. 

Vi räknar med att det finns plats för 5 eller 6 MC/Mopeder i garaget utan att det 
blir för trångt. Vi kommer ordna så att det går att låsa fast MC/Mopeden med 
kätting till någon form av ankare, dock inte godkänt av försäkringsbolag. Man 
kommer få egen nyckel till garaget. Det är ett kallgarage och det finns heller inte 
tillgång till el i dagsläget.  

Kostnaden kommer bli 250 kr/månaden, med 3 månaders uppsägningstid. 

Är ni intresserade av en plats så kontakta styrelsen antingen via epost till 
styrelsen@brflangarden.se eller med ett brev i postlådan vid tvättstugan 
Lantgårdsvägen 150 senast 31 maj 2017. Om fler är intresserade än det finns 
platser så lottar vi platserna, och upprättar en kölista. Meddela gärna vad för typ 
av MC/Moped ni önskar ställa där. 

 

Med vänlig hälsning Styrelsen Brf Lantgården 
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2017-05-16 

Hej alla boende i Brf Lantgården! 

Dörrbyte 
Vi kommer göra en ytterligare drive med dörrbyten under 2017, precis som vi 
gjorde under 2016. 

Om man väljer att byta sin dörr själv så är enda kravet att den ska vara vit på 
utsidan och då tar man hela kostnaden själv. 

Om man väljer att köpa en dörr genom föreningen så gäller följande: 

• Den är vit med ett runt fönster av cotswoldglas. 
• Det är ingen säkerhetsdörr, utan en liknande dörr som den gamla. 
• Den kommer kosta 5000 kr för dig och då ingår hela monteringen med 

samma lås och nycklar inklusive nytt fotbleck. 
• Om man har brytbleck så monteras det över på nya dörren. 
• Om man har larm installerat så att dörren berörs kontaktar man sitt 

larmbolag och löser överflytten med dem. 

Om man är intresserad av att köpa dörr genom föreningen så fyller man i 
beställningen och lämnar den på Lantgårdsvägen 150 (tvättstugan mot 
Vibyspåret) senast 2017-06-15. 

Ni kommer få en bekräftelse på att beställningen är mottagen i slutet på juni. 

Betalningen sker i efterhand, hur betalningen ska ske återkommer vi till. 

Leverans och installation av dörren kommer ske efter sommaren. 

 

Med vänlig hälsning, 

Styrelsen Brf Lantgården 
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Beställning av dörr 

 

 

Namn:__________________________________________________________ 
 
 
Adress: Lantgårdsvägen _______Telefon nr____________________________ 
 
 
Eventuell e-postadress:____________________________________________ 

 
 

Underskrift__________________________________________ 

 

OBS! Beställningen är bindande 
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