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Ny städfirma 
Från den 5 januari 2016 sköter Evident Clean vår trappstädning. De har väldigt goda 

referenser så vi hoppas att det ska bli en uppryckning. Tyvärr har vår tidigare entreprenör 

redan hunnit sluta så vi står utan städning några veckor. Om du vill svabba av entrén i ditt 

trapphus finns hink, såpa och svabb i städskrubben på Hållövägen 17. 

Nytt låserbjudande 
Söderlås erbjuder dig två olika typer av extralås till lägenhetsdörren. 

1. Assa 90001: Klassiskt 9-tillhållarlås som oftast levereras med säkerhetsdörrar, eller 

eftermonteras. Levereras med tre nycklar. 

Pris: Mattcrome 2950 kr (<5 best) 2350 kr (5-10 best) 2150 kr (>10 best) 

2. Assa 9787: Ett kraftigt hakregellås som greppar tag i dörrkarmen när det är låst. 

Låscylindrarna skyddas av ett härdat låsskydd som även skapar ett starkt förband. 

Levereras med tre standardnycklar. Tillägg för spärrade nycklar eller efter befintlig 

nyckel. 

Pris: Mattcrome 4950 kr (<5 best) 4195 kr (5-10 best) 3895 kr (>10 best) 

Söderlås förordar alternativ 2.  

På www.brfalmagrundet1.se/soderlas/ finns fullständig information om erbjudandet. 

Om du vill ta del av detta erbjudande ska du meddela detta senast den 11 januari 2016. 

Använd formuläret på adressen ovan eller lägg en lapp i föreningens brevlåda på 

Vingavägen 7. När vi fått in svaren återkommer vi med slutligt pris och praktikaliteter. 

Nytt bankgironummer för månadsavgiften 
Nu när vi från årsskiftet har en ny ekonomisk förvaltare i Hem och fastighet gäller också 

nytt bankgironummer för månadsavgiften. Se avin som delades ut i din brevlåda vecka 51. 

Mer information finns här: www.brfalmagrundet1.se/dok/hem-fastighet-ny-forv.pdf 

Mer tidningsåtervinning 
Nu finns även tidningsåtervinning på Sofielundsvägen. Se också till att vika ihop kartonger 

och annat innan du slänger dem i återvinningen så att vi inte åker på extra kostnader för i 

grunden onödiga extratömningar av återvinningskärlen. Julgranen ska du återvinna enligt 

anvisningar från Stockholm stad. Din förening har ingen granåtervinning. 

Se www.stockholmvatten.se/aktuellt/nyheter-och-press/kampanjer/julrester/atervinn_julen/ 

Möte med Peab 
Styrelsen har haft ett formellt möte med Peab där vi gick igenom ett antal öppna punkter, 

till exempel brister i vår dialog, problem med ventilation och oklarheter kring vem som 

sköter vinterunderhållet. Ett uppföljningsmöte är bokat till februari. 

När det gäller ventilationen kan vi tyvärr konstatera att även Almagrundet 2 har likadana 

problem som vi har. 
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Nycklar i brevlådor 
Vid flera tillfällen har nycklar som lagts i brevlådorna ramlat mellan fack och dörr och på så 

sätt hamnat i fel brevlåda. Lägg alltid nycklarna i ett kuvert så att de landar rätt. Om de 

ligger i ett kuvert syns de inte heller om någon tittar nyfiket i brevlådan. 

Nya butiker på Sofielundsvägen – stöd din granne 
Ta gärna en sväng förbi firmorna på Sofielundsvägen: 

I Almagrundets hus 

 Länsförsäkringar fastighetsförmedling 

 All In Beauty skönhetssalong 

 Moments and Things presenter och inredning 

I HSB-huset 

 Handlarn jourbutik 

 DG’s pizza, sallad och kebab 

 Salong Magnifique frisörsalong 

Sedan har vi ju också Il Coure restaurang och pizzeria vid tunnelbanan. 

 

 

God Jul och ett Gott Nytt År alla i Brf Almagrundet 1! 

 

/Styrelsen i Brf Almagrundet 1 den 21/12 2015 


