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Extrastämma! 

Som ni märkt händer det en del kring våra 

fönsters framtid. Vi har genomfört en enkät som 

ni svarat på, men också en besiktning med hjälp 

av ett professionellt företag, ROT-Partner. 

Vi behöver nu träffas för att fatta beslut i frågan. 

En extrastämma hålls därför 24/4 kl 19 i vår 

föreningsgård Tv 136. ROT-Partner finns då med 

för att svara på eventuella frågor. 

OBS! Detta är en förhandsinfo - en kallelse med 

bifogat beslutsunderlag kommer senare, men i 

god tid. 

Dags för årets första städdag  

Härligt! Vi hoppas att så många som möjligt 

kommer den 10 maj. Vi samlas utanför 

föreningslokalen kl. 10. Det kommer att serveras 

korv och hamburgare med tilltugg i halvlek för 

vuxna och barn.  

Välkomna! 

     ”Friggs pubkväll”  

Pubkvällen ordnades av Kenneth och Mona i 

94:an. Ett mycket uppskattat och trevligt 

evenemang. Kvällen blev lyckad och 31 personer 

närvarade. Kommer fortsättningsvis att hållas en 

fredag i månaden. 

Yttre/ inre byggnation  

Vänd dig till styrelsen för tips och 

råd så hjälper vi dig! 

Börja inte med arbetet innan du 

har fått OK från styrelsen. 

 

 Vid akuta fel, som rör vattenskada, 

kontakta ditt försäkringsbolag och anmälan skall 

även göras till föreningen.  Vänd dig direkt till 

Skötselgruppen eller någon i styrelsen. Om du 

själv anlitar en hantverkare riskerar du att själv få 

stå för kostnaden. Föreningens försäkringsbolag 

är Trygg-Hansa.                       

Planerar du att sälja?  

Tips: 

Kontakta expeditionen så får ni 

hjälp med en första besiktning. Du som säljare är 

ansvarig för att den genomförs. 

 

Inre fond 

Alla hushåll i Brf. Frigg har tidigare haft en inre 

reparationsfond. Där har det avsatts en summa 

varje månad för inre reparationer. Den är 

avslutad sedan 2011. Inga nya insättningar har 

gjorts sen dess. En del hushåll kan emellertid ha 

innestående pengar.  

ISS hälsar att fr.o.m juli kommer avierna ha 

saldot angivet på talongen. Denna information 

har saknats sedan företaget bytte 

ekonomisystem tidigare i år. 

Obs! I juli kommer det även bli möjligt att få sin 

avi digitalt. Detta ordnar man via sin 

Internetbank. 



 

 

Dags att se över brandskyddet! 

Styrelsen rekommenderar att varje medlem ser 
över sitt brandskydd för att kontrollera att de 
installerade brandvarnarna fungerar som de 
ska.  

 

Nyheterna i digital form 

Skicka ett mejl till 

info@frigg277.se.  

Glöm inte att ange adress i 

mejlet. Vi vill att så många som möjligt utnyttjar 

denna möjlighet. 

 

Expeditionens Öppettider 

Helgfria måndagar 18:30 – 19:30.  

Det går bra att lämna meddelanden och 

felanmälningar i brevlådan då brevlådan töms 

flera gånger i veckan. 

Kom ihåg att man även kan göra felanmälan via 

hemsidan. 

Friggs web http://frigg277.se 

 

Inköp av släpkärra 

Föreningen har gjort ett inköp av släpkärra. Det 

kommer att finnas möjlighet för medlemmarna 

att låna mot en deposition. Rutiner inte fastställda 

ännu. För mer information kontakta vicevärd på 

expeditionen. 

 

 

Önskar Styrelsen 

 

      

 

       

  

 

 


