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Snart dags för årets 
glöggmingel 

Söndagen den 1 december klockan 16.00. 

Hoppas att vi ses på gården för glögg, 

pepparkakor och lussebullar.  

Välkomna! 

 

Brandvarnare 
När detta skrivs är det en gråkulen 

söndagsmorgon. Vintertiden trädde in för ett par 

veckor sedan och det blir allt mörkare på 

kvällarna. I lägenheterna på Igeldammsgatan, 

(precis som överallt i vårt avlånga land) är det 

helt enkelt årstiden då vi kurar ihop oss med 

levande ljus. För en ansvarstagande BRF 

styrelse är det också tiden då man ska påminna 

alla lägenhetsinnehavare att kolla batterierna i 

brandvarnarna.  

 

Cyklar massvis av cyklar  
Cykelrummet är fullt.  Vet du med dig att du inte 

använder din cykel, eller äger flera cyklar, så ber 

vi dig att flytta ner den till garageplan -1 eller -2 

och placerar den på anvisad cykelplats.  

 

Det har även noterats att vissa cyklar inte 

använts på mycket länge. Några av dessa cyklar 

har nu flyttats till styrelserummet  (låst utrymme 

på -2). Om ni saknar er cykel, ber vi er kontakta 

styrelsen; styrelsen@isbrytaren51.se, så 

återfinner ni den. Inga cyklar kommer att 

slängas i detta första läge. 

 

 

 
 

Dags för justering av våra fönster 
Styrelsen har av ett par lägenhetsinnehavare fått 

påpekande om att de har fönster som behöver 

justerats. Efter kontakt med leverantören har vi 

kommit överens om att göra en generell 

förfrågan och att fönsterleverantören samlat 

kommer hit och justerar in de fönster som 

krånglar.  Hör av er till styrelsen innan den 10 

december om ni har problem med något fönster.  

 

Garageporten 
Som säkert många av er redan upptäckt har 

garageporten blivit påkörd och bedöms inte vara 

reparabel. Provisorisk har reparatören fått 

vikporten att fungera, gångdörren är dessvärre ur 

bruk.  

 

En ny port är beställd och kommer att levereras 

inom 3 veckor. I samband med byte av port 

kommer vi tyvärr inte att kunna köra in och ut ur 

garaget. När vi vet tidsplanen för bytet 

återkommer vi med detaljerad information.  

 

Inpasseringssystemet för gång- och 

körgrinden 
Vi har en del bekymmer med våra grindar. Nu 

verkar dock automatik och lås fungera bra för 

körgrunden. Men vi har fortfarande inte kommit 

fram till rätt inställning för gånggrinden. Vi 

jobbar på att lösa problemet men fram till dess 

vill vi uppmana alla att hålla lite extra koll på att 

gånggrinden går igen ordentligt vid in- och 

utpassering.  
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