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LANTNYTT  
 

Styrelsen, BRF Lantgården   styrelsen@brflantgarden.se 

Lucia: 

 

Det årliga luciatåget från stallet går sin 

runda söndagen 12 december och 

passerar Lantgårdsvägen strax efter 16. 

 

Ordningen i 

soprum/tvättstugor:   

Vi uppmanar än en gång att hålla 

ordning i soprum och tvättstugor, se till 

att inte slänga grovsopor och 

miljöfarligt avfall, samt se till att vika 

ihop förpackningar och hålla rent på 

golvet. Det finns ett soprum för el-

avfall vid Lantgårdsvägen 8, annat som 

inte får slängas hänvisas till närmsta 

avfallsanläggning. 

Vi påminner också om att i 

tvättstugorna får man inte tvätta eller 

klippa husdjur, läs gärna 

ordningsreglerna på 

https://brflantgarden.se/ordningsregler.

html 

 

Elskåpsnyckel:  

Vi påminner också alla som inte har 

en nyckel till mätarskåpet utanför 

dörren att skaffa en sådan, i skåpet 

sitter ju huvudsäkringarna och det 

händer att dessa går sönder. Se 

https://brflantgarden.se/fragor_och_

svar.html för mer info. 

 

OVK : 

Sollentunasotarn har utfört obligatorisk 

ventilationskontroll som görs 

regelbundet och några fick nerslag på 

kontrollen, riktad information till de 

som behöver åtgärda sin ventilation 

kommer delas ut i närtid. 

 

Brandvarnare:   

Motionen som lämnades in angående 

gemensamma brandvarnare blev ju 

nedröstad, men nu i juletid så finns det 

anledning att kolla över era 

brandvarnare och även se till att 

installera brandvarnare i förrådet 

utanför dörren om det inte finns, vi har 

haft bränder i förråd tidigare. En annan 

sak att kontrollera är kontakten till 

spisen, även där har vi haft incidenter 

när fett och annat har runnit in i 

kontakten och orsakat kortslutning. 

 

Ditt ansvar som 

bostadsrättsinnehavare:  

Ni som är bostadsrättsinnehavare 

har ett ganska stort ansvar vad 

gäller er bostad, kort kan man säga 

att allt inom väggarna utom 

kryddhyllefläkt och element ligger 

på den boendes ansvar, inklusive 

enskilt avlopp, el, beslag och lister 

på dörr och fönster mm. En lista 

finns på föreningens hemsida under 

Dokumentbibliotek för er som vill 

veta mer i detalj: 

https://brflantgarden.se/pdf/Ansvars

lista_forening_medlem.pdf 

Styrelsen önskar God Jul 

och Gott Nytt År! 
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