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Brandvarnare och brandsläckare 
Det ska delas ut en brandvarnare med tillhörande batteri till alla lägenheter med en anvisning om 
monteringsplats och instruktion. 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 via MH Drift. 
 
Vi uppmanar alla boende att skaffa en fungerande och godkänd brandsläckare att ha hemma. 
 
Säkerhetsdörrar 
En del medlemmar har efterfrågat säkerhetsdörrar med inbyggd elektronisk funktion. MH Drift har tagit 
fram ett alternativ. För mer info, vänd er till info@mhdrift.se. 
 
Grill 
Kul med grill. Vi kommer dock mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om fortsatt 
social distansering anordnar föreningen ingen grill i år. 
 
Cyklar eller andra föremål i gångar 
På förekommen anledning vill vi informera om att det absolut inte är tillåtet med cyklar eller några som 
helst andra föremål i varken våra trappuppgångar eller källargångar. Detta för allas säkerhet. 
 
Cykellås 
En vänlig rekommendation för att minska risken för att cykeln blir stulen är att skaffa ett ordentligt och 
robust cykellås. 
 
Comhem 
Comhem byter från analogt till digitalt den 8 september, inga analoga funkar då från och med den 8 
september. Läs mer på www.comhem.se/digitalisering. 
 

AC-anläggning 
Som ett resultat av en motion inför stämman 2020 tog styrelsen på sig ansvaret att utreda intresset för 
A/C anläggningar. Om styrelsen bedömer att intresset är tillräckligt stort kommer det att tillsättas en 
arbetsgrupp för att utreda montage utav A/C anläggningar mot lägenhetens balkong. En 
förutsättning för att skapa gruppen är att minst 3 utav medlemmarna som visar intresse även är med 
och driver arbetsgruppen tillsammans med 1-2 representanter från styrelsen.  
  
Styrelsen har undersökt vad kostnaden för en A/C anläggning inklusive godkänd montering. Priset 
uppskattas till ca 15000-20000kr inklusive moms. Kostnaden för detta måste varje medlem stå för 
själv.   
  
Om du som medlem, under dessa förutsättningar är intresserad, ber vi dig skicka ett mail 
till styrelsen@brfbygatan.se. Skriv även om du också är intresserad av att delta aktivt i 
arbetsgruppen. Detta senast den 25:e september.  
 


