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Nyhetsbrev november 2020 

Status trapphusrenoveringen 

Renoveringsprojektet i trapphusen fortsätter. Sen tidigare är ommålningen klar i 

R45-R49 och vindskorridoren mellan R47 och R57. I skrivande stund är 

ommålningen i slutskedet i R51 och R53, därefter startar arbeten i R55 och R57. 

Även restaurationen av stucco lustro går framåt i de trapphusentréer där sådan 

finns dvs R47, R49, R53 och R59. Nästan färdigt resultat finns att beskåda i 

R47 om man är intresserad.  

Vi kan även meddela att styrelsen har tagit hjälp av en belysningskonsult som 

utfört en ljusstudie och ljudmätningar i de olika trapphusen för att ta fram ett 

förslag på armaturer och ljusstyrka.  Idag, 25 nov, har provmontage om de 

föreslagna armaturerna utförts i uppgång 57 och montaget kommer att finnas 

under ca en vecka. Därefter kommer styrelsen att fatta ett slutligt beslut om 

vilken armatur/belysningsgrad som ska köpas in. 

Föreningen kommer även införskaffa metallskyltar med ”nej tack till reklam”, 

och därefter tillhandhålla sådana till medlemmar som önskar det.  Skyltarna 

skall placeras på dörren enligt instruktion. Detta för att uppnå ett enhetligt 

utseende. Mer info om detta kommer när skyltarna är införskaffade.  

Dålig lukt avlopp 

Några medlemmar har hört av sig med anledning av dålig lukt i 

avloppsstammar. Problemet ska försvinna när stamspolningen är utförd i Q1 

2021. 

Källsorteringsrummet 

Eftersom oordning och tyvärr ofta totalt kaos fortsätter i källsorteringsrummet 

kommer vi att lägga en anvisning i alla brevlådor med förhoppning om att 

förändring kan ske. Länk till anvisningen sparas också tillsammans med detta 

nyhetsbrev på hemsidan. 

Felanmälan 

Tänk på att meddela uppgång och lägenhetsnummer (två- eller tresiffrigt) samt 

tfn.nr när du skickar felanmälan till felanmalan@brfblakrakan.se som gäller 

problem i lägenheten där Brf ansvarar för åtgärd. 
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E-postadress 

Vi påminner om vår nya e-postadress för övriga mail: 

styrelsen@brfblakrakan.se. 

 

Vänliga hälsningar 

Styrelsen 
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