
 

 

Information november 2019 
BRF Timmermannen 2 

 

____________________________________
   

styrelsen.timmermannen2@comhem.se 

 

General Information 

Hej alla grannar, här kommer aktuell information i höstmörkret:  
 
 
Höstens städdag – Det blev en trevlig städdag trots regn och rusk, vi fick mycket gjort 
och containern blev en succé, så vi funderar på att beställa en till vårens städdag också. 
Dagen avslutades med extrastämma och ett gott fika. 
 
Tvättstugor – Tvättmaskinen i 25.an är nu lagad, kostnaden gick på garantin. 
 
Isolering av vinden – Arbetet med isolering är klart, så nu hoppas vi att det ska bli 
varmare i lägenheterna längst upp och att vi ska spara lite energi. 
 
Fläktbyte – Fläktarna i trapphusen har bytts ut p g a det oväsen de medförde och 
ljudnivån ligger nu på en acceptabel nivå. Detta arbete gjordes utan kostnad för oss. 
 
Stamspolning – Den 20/11 genomförde Solna Högtryck att stamspolning i källaren. 
 
Fiber – Styrelsen har nyss delat ut information om en enkät om intresse för bredband 
via fiber. Vi vill ha så många svar som möjligt för at få ett bra beslutsunderlag. 
Fyll helst i enkäten via länken på hemsidan! Hör av dig till styrelsen om något är oklart. 
 
Adventsfika – Söndag 8 december 14-16 är alla välkomna på adventsfika i lokalen. 
Inbjudan kommer upp separat. 
 
Adventsljus – Detta är säsongen för levande ljus. Tänk på att inte lämna brinnade ljus 
utan tillsyn. Vi vill inte ha någon brand, så var försiktig! 
 
 
Vänliga hälsningar,  
Styrelsen 
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styrelsen.timmermannen2@comhem.se 

 

General Information 

Greetings neighbours, time for some information in the autumn darkness:  
 
 
The tidy up day – We had a nice tidy up day in spite of the rainy weather, we managed 
to get alot done and the container was a success, so we may have one at the spring 
tidy up day as well. The day finished with an extra annual meeting and some nice fika. 
 
Laundry rooms – The laundry machine in no 25 has been fixed, and the cost was 
taken by the guarantee. 
 
Insulation of the attic– The insulation work is finished, so we now hope for higher 
temperature in the top floor apartments and we will also save some energy. 
 
Ventilator replacement – The fans in the stairwells have been replaced due to the 
noise, and the sound is now acceptable. This work was done without cost for us. 
 
Pipe flush – On 20/11 Solna Högtryck flushed the pipes in the cellar. 
 
Fiber – The board has recently distributed information about a survey regarding the 
interest in broadband via fiber. We want as many answers as possible to get a good 
decision basis. We prefer you to fill in the survey via the link on the homepage! 
Please contact the board if anything is unclear. 
 
Advent fika – On Sunday December 8 at 14-16 everybody is welcome on advent fika in 
the common room. An invitation will come up separately. 
 
Candle light – This is the candle light season. Take care not to leave any burning 
candles alone. We don’t want any fire, so please take care! 
 
 
Kind regards,  
the board 


