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Medlemsinformation 

Hus 
nr 

«Hus» 

Brf Forsgården 
2018-08-21 

2018-08-16, 18:45 

Container 
Medlemmarna som bor runt lekplatsen vid stora rutschbanan kommer att ge-
nomföra en extra städdag lördagen den 1 september. 

Området runtomkring lekplatsen skall snyggas till. En container kommer att 
finnas tillgänglig. I mån av plats får du gärna slänga eget trädgårdsavfall. 

 

2018-08-16, 18:30 

Nytt rabattavtal 
Colorama i Kungsbacka erbjuder rabatter på färg och andra produkter 

Detta gäller på ordinarie priser 
35 % på utomhusfärg 10 liter, 
20 % på utomhusfärg 1 och 3 liter, 
20 % på inomhusfärg. 
20 % på tapeter (ej fototapet), 
10-15 % på golv. 
20 % på verktyg och tillbehör, 
samt 25 % på SIOO:x träskydd 

 

2018-08-16, 08:45 

Fiber 
Avtalet med Telia om att dra in så kallad Öppen Fiber i alla husen är under-
tecknat. 

När leveransen, som beräknas ske inom 6 – 12 månader är klar, kommer före-
ningen att teckna ett kollektivt tjänsteavtal med lämplig leverantör. Det gäller 
då i första hand bredband och fast telefoni. 

Telias information om Öppen Fiber bifogas. 
 

2018-08-16, 08:45 

Farthinder 
Du har säkert noterat att vi har installerat ett farthinder vid föreningslokalen. 

Det händer ofta att cyklister genar genom vårt område. Inte sällan håller dessa 
cyklister en rejäl fart och risken för bilkollision vid hörnan mot carportarna är 
uppenbar. Syftet med farthindret är att undvika sådana kollisioner. 

 

2018-08-16, 08:30 

Huvudvattenkranarna i badrummet 
För att undvika att kranarna ”slaggar igen” bör du någon eller några gånger om 
året öppna och stänga de båda kranarna. 

När kommunen under försommaren skulle byta vattenmätare, visade det sig i 
ett av våra hus, att avstängningskranen hade ”slaggat igen” och måste bytas. 
En kostnad som drabbade husägaren. Enligt rörfirman som bytte kranen kan 
detta undvikas om man då och då ”motionerar” kranarna. 
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Gäller inte Forsgården, vi 
gör en gruppanslutning. 


