
INFO BRF HISINGS KÄRRA 
Årgång 2019/Nummer 4 

ÅRSSTÄMMAN 
Årsstämman hålls på Fars Hatt i Kungälv den 12/11 kl. 18:30. Anmälan och 
årsredovisning kommer att skickas ut innan.  

TVÄTTSTUGOR 
Vi ber er att ta med allt skräp som tex tomma tvättmedelskartonger från 
tvättstugorna och slänga detta i återvinningen som finns bakom höghusen alt 
nere vid Kärra centrum. Soptunnorna i tvättstugorna är endast avsedda för 
ludd. Städningen i tvättstugorna är ett återkommande problem. Ludd i 
torktumlare och torksskåp skall rensas. Maskiner torkas av, och städa golvet. 

TRAPPUPPGÅNGAR 
Den senaste tiden har avföring hittats i våra trappuppgångar. Våra städare 
ska inte behöva ta bort sådant och detta måste upphöra omedelbart. 
Det har även upptäckts skadegörelse och vi ber våra medlemmar hålla ett öga 
öppet och rapportera om ni ser något. 

BRANDSKYDDET I DIN FASTIGHET 
Vi påminner om att läsa lappen som sitter uppsatt i era uppgångar ang. 
brandskyddet. Det står klart och tydligt på lappen att allt som blockerar 
utrymningsväg kommer att forslas bort utan förvarning, vi påminner om 
detta så ni har en chans att ta bort det som är ert.  

ENTRÉDÖRRAR 
Vi påminner om att våra entrédörrar måste vara låsta, kika gärna en extra 
gång när ni går in/ut så dörren verkligen har gått igen. Var även noga med 
vem ni släpper in i våra trappuppgångar. 
 
 
VÄND BLAD -> 
 
 

  

PÅGÅENDE PROJEKT 
1: Lekplatsen LKN 4 är i full gång 
och invigning blir den 21/9 
klockan 10.00. 
Lekplatsen utanför LKN 102 
påbörjas strax efter 21/9. 
 
2: Bänkar, grillplatser och övriga 
tankar ifrån utskicket " En tanke 
om ett attraktivare boende" 
påbörjas under hösten. 
Preliminärt klart 2021. 
 
3: Samtliga torkskåp i alla 
tvättstugor kommer att bytas ut 
pga. slitage och ålder. 
 
4: iloq nyckelsystem kommer att 
monteras på uthyrda soprum. 
Detta nyckelsystem kommer att 
användas på andra ställen i 
föreningen också, som tex 
spolplattan. 
 
5: 92ans renovering är försenad 
pga. att det hittats mer fukt. 
Planerat att vara klart v41  
 
6. Föreningens ljuskällor håller 
på att bytas till LED. Inomhus är 
klart och utomhus har påbörjats. 

 



 

ÅRSAVGIFTER TILL VÅRA FÖRENINGSLOKALER 

Avgifterna har höjs fr.o.m. 1 Januari 2020 

Bastu – 300kr 
Friskoteket – 250kr 
Snickeri – 100kr 
Spolplatta – 300kr 
 
92:an – 300kr / uthyrningstillfälle 
 
 
ÖVRIG INFO  
Nu finns det kameraövervakning i samtliga källare i vår förening, detta pga. att öka våra medlemmars trygghet men även 
skydda våra fastigheter för skadegörelse och brand. 

Det kommer att utföras en garagebesiktning framöver där vi ser över brandfarlig vara etc. I samband med besiktningen 
kommer fastighetsskötarna smörja upp garageportarna. Separat information med datum kommer delas ut innan. 

 

Med vänliga hälsningar 

Styrelsen med personal 

 

 


