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Hej! 
 
Här kommer lite information från styrelsen. 
 
Nya brevlådor 
För de av er som beställt nya brevlådor kommer vi kontakta er via mail eller telefon för att 
komma överens om när uppsättning kan ske. Det kommer ske under våren. Styrelsen 
kommer att ombesörja montering av brevlådorna. Brevlådorna är exklusiva och kommer 
från Flexbox. 
 
Nya parkeringstillstånd 
Bifogat erhåller ni två parkeringstillstånd som måste placeras väl synligt i bilens framruta när 
era besökare parkerar på besöksparkeringen. Parkeringstillståndet gäller för besökare. 
 
Snöskottning 
Föreningen ombesörjer snöskottning m m på allmänna områden och de gång- och bilvägar 
som ska vara framkomliga. Det är de boendes ansvar att själva skotta samt strö sand/salt 
utanför sin “egen uppfart”. 
 
Autogiro 
Det finns möjlighet att få sin avgift till föreningen dragen direkt via Autogiro. Vid intresse 

så kontaktar ni oss enklast via vår mail: info@brfstenhagen.se så återkommer vi till er 

med en blankett som ni skriftligen behöver fylla i och returnera till styrelsen, därefter 

lägger vår redovisningsbyrå Lindome upp er i systemet för automatisk dragning. 
 
Förbättringar i området 
Vi har nu blivit färdiga med sandlådorna på den stora lekplatsen. Denna gång har även 

förberedande markarbete utförts, vilket förhoppningsvis medför att sandlådorna kommer 

att hålla sig i bra skick en längre tid framöver. 

Dessvärre har vi fått levererat fel typ av sand i den stora sandlådan. Sanden kommer att 

bytas ut till våren mot en EU-godkänd fallsand. Just nu är sandlådan fylld med 

byggsand, vilket var ett missförstånd från leverantörens sida. 



 

Till våren kommer vi även att anlägga en ny gräsmatta utanför sandlådorna. 

Även korrigeringar/förbättringar i asfalteringen kommer att utföras till våren. 

Vi kommer samtidigt att utföra en del mindre arbete och inköp för att möta 

”lekplatsgruppens” önskemål. 

Vi planerar även inköp av ett kodlås till cykelförrådet. 

Hjärtstartare 
Vi har en hjärtstartare installerad i ett värmeskåp i det soprum som ligger i början av 

området. Förhoppningsvis kommer den inte behöva användas men är annars tillgänglig 

för alla som skulle vara i behov av den. 
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