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Föremål i trappgångar eller källargångarna - brandrisk 
Bästa grannar, det är viktigt att vi inte ställer föremål i trappgångar eller källargångarna. Detta på                
grund av brandrisk och att det inte ser snyggt och trivsamt ut heller. Tack för att vi hjälps åt att ta hand                      
om varandra. 
 
Brandvarnare i våra lägenheter & ronderingar i alla utrymmen 
Det ska delas ut en brandvarnare med tillhörande batteri till alla lägenheter med en anvisning om                
monteringsplats och instruktion. Vill man kan MH Drift mot en kostnad på 400 kr inkl. moms via Swish                  
eller kort hjälpa till med monteringen. MH Drift nås på info@mhdrift.se. För att BRF Bygatan ska                
kunna upprätthålla ett korrekt systematiskt brandskyddsarbete (SBA) vilar ett ansvar på varje            
lägenhetsinnehavare att brandvarnaren verkligen monteras. Mer info kommer att distribueras på           
portarna när MH Drift är redo att börja dela ut. 
 
För din säkerhet ska det även genomföras ronderingar i alla utrymmen. Detta så att brännbart eller                
annat otillåtet inte står i vägen för räddningstjänst eller för dig ifall du skulle behöva utrymma av någon                  
anledning. 
 
Gropen vid gaveln vid port 15 
Stupröret som går nedför fasaden skall normalt förbindas med dräneringsrör som ska ligga nedgrävda              
runt husgrunden. Efter upptäckt av fukt på husgrunden så grävdes det upp vid grunden, och då                
upptäcktes det att dräneringsrör saknades. Det är detta som nu åtgärdas så att vattnet ska rinna ner                 
till en så kallad stenkista istället för direkt ner mot husgrunden. 
 
En egen liten odlingsplats kanske? 
Det finns pallkragar att hyra för 300 kronor per år. I dessa kan man odla lite vad man vill. Tomater,                    
persilja eller mynta kanske? vid intresse kontakta mia.odeh@gmail.com.  
 
Flytt av cyklar 
Cyklar som föreningen samlat in kommer att flyttas från Bygatan för magasinering från och med 1 juli.                 
Magasineras i ca 3-4 månader. Hör av er till MH Drift på info@mhdrift.se eller på tel. 08-409 38 000.  
 
Comhem 
Comhem byter till digitalt 8 september, inga analoga funkar då. Läs mer på             
www.comhem.se/digitalisering. 
 
Grill 
Kul med grill. Det är dock viktigt att alltid plocka snyggt efter sig pga säkerhet men också för att                   
undvika problem med tex. råttor och fiskmåsar. Tack allihop. 
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