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Infobrev till boende i Brf Kogaren 1  
Fjärde kvartalet 2018 

 

 

Beslut från årstämman 28:e november 2018: 

För vidare info finns protokoll från stämman att läsa på föreningens hemsida. 

 
• Stämman gav sitt bifall till styrelsen att fortsätta undersökningsarbetet gällande 

ombildning av lokalerna 
• Stämman gav sitt bifall att genomföra ombyggnationen av tvätt-/torkstuga samt 

ombyggnation av torkrum till övernattningslokal 
• Stämman röstade igenom styrelsens förslag på nya parkeringsregler, finns att läsa 

på hemsidan 

 

Färdigställt  
På städdagen hösten 2018 – Farthinder och “Kör sakta lekande barn”-skylt 
monterades 
 
Belysning i entréerna – Nya lampor i portarna är monterade 
 
Ny sandlåda - Införskaffad och placerad vid trappan intill sopstationen 
 
Justering av portar - Bromma Lås har varit och justerat stängningsfunktionen och 
låsen på portarna så att de ska gå att öppna och stänga smidigt.  
Tack alla som meddelat styrelsen att åtgärder behövts! 
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Pågående  

Fönsterrenovering - Är i sin absoluta slutfas. Har ni några tankar, meddela styrelsen 

snarast. 

 

Grillgrupp startad – Platsbyggd grill. Om fler vill delta: kontakta Christer Dyrwoold 

& Johan Klingborn 

 

Utredning om marksättning kring port 52 - golvet har som ni säkert sett satt sig i 

port 52 och vidare in i cykelrummet och korridoren vid torkrummet. Vi utreder nu 

hur detta kan åtgärdas eftersom det eventuellt bör göras före ombyggnationen. 

 
Parkbänk införskaffad - Kommer ställas ut till våren när snön smält bort 
 
Smäll i dörrar - Bromma Lås ska komma hit för att byta låskolvar på innerdörrarna i 
korridoren kring tvättstugan för att förhoppningsvis minska onödigt slammer. 
 
IP Only – Flera boende har rapporterat driftstörningar som nu är under utredning 
 
Ny portkod  - Det är dags att byta kod till portarna. Från och med 2019-02-01 
kommer den nya koden börja gälla: 4286. Gamla koden kommer fungera parallellt 
fram till och med 2019-03-01. Separat påminnelse om kodbytet kommer i 
brevlådan under sista veckan i februari. 

 

Nästa styrelsemöte  

Nästa styrelsemöte äger rum tisdag 5:e februari 2019.  

Frågor/ärenden som medlem önskar att styrelsen ska behandla under mötet bör 

vara inkomna senast ett par dagar före mötet via mejl till styrelsen@kogaren1.se 

eller via föreningens brevlåda i trapphus 50.  

 

 

Visa hänsyn 

Vi avslutar årets första infobrev med en önskan från boende ovanför tvättstuga och 

torkrum: Var snälla och visa hänsyn för närboende och smäll inte dörrarna i och 

ikring korridoren när ni tvättar. 

 

 

 
Vi vill också passa på att önska alla ett gott nytt år och god fortsättning! 

 

 

Vänliga hälsningar  

Styrelsen för Brf Kogaren 1 


