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 Vårt fönsterprojekt 

Uppdraget gick till FMS Bygg AB som 
entreprenör. Fönstren är svensktillverkade av 
SSC i Skellefteå och specialtillverkade för Friggs 
räkning. Alla våra hus har inspekterats och  
kontrollmätts noga. Ett provmontage görs hos Tv 
106 under vecka 8. Möjlighet att titta på de nya 
fönstren kommer att finnas  och själva 
fönsterbytena påbörjas vecka 12. Detta följer den 
ursprungliga tidplanen. Allt ska vara klart innan 
sommaren. Mer info kommer löpande - ett 
infomöte där alla är välkomna kommer att hållas i 
god tid innan arbetena sätter igång. 

 

    

Ett föredömligt agerande 
I söndags, 25 januari, inträffade en händelse i vårt 
område som är värt att informera om. En okänd 
person som inte är medlem i Frigg iakttogs när han 
kikade in genom fönster och gick runt och kände 
på förrådsdörrar. Våra medlemmar i Tv 14 och Tv 
50 såg till att inte släppa honom ur sikte och 
kontaktade polisen som kom och tog hand om 
personen. Det här just så här vi ska uppträda om 
något konstigt händer. Detta är ju ett exempel på 
verklig grannsamverkan. Låt oss fortsätta hjälpas åt 
i samma anda! 

 

 

 

   Frånluftsvärmepannorna 
Våra pannor är ett återkommande bekymmer för 
oss i Frigg. Servicen av pannorna kostar föreningen 
stora summor varje år. För att hålla nere 
kostnaderna måste vi sköta det löpande underhållet 
bättre. Det handlar om att rensa filtret, fylla på 
expansionkärlet, lufta pannan och rensa 
avloppsslangen. Dessutom ska grundinställningen 
av pannan vara korrekt. Detta framgår av 
handboken. Alla kanske inte fått överta någon 
manual från förre ägaren och då är det ju inte så 
lätt.  

Därför kommer en instruktion att tas fram som 
stöd. Med hjälp av den kan vi alla sköta underhållet 
av våra pannor på bättre sätt. För att försäkra oss 
om att vi kan hantera underhållet av pannorna 
kommer skötselgruppen göra ett besök hos alla. 
Om du redan vet hur man sköter pannan - meddela 
skötselgruppen detta, så slipper de besöka dig i 
onödan. 

Pannorna byts ju ut vartefter de är uttjänta och inte 
lönar sig att reparera, men på detta sätt kan vi 
förlänga livslängden och hålla nere kostnaderna. 
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Några viktiga datum 
 
Årsstämman äger rum 5 maj 
- inbjudan kommer senare 
 
Sista dag för att lämna  motioner - 28 feb 
- påminnelse kommer 
 
Vårens skötseldag - 9 maj, påminnelse kommer 

Infomöte om fönsterbyten - meddelas senare 

Produktionsstart fönsterbyte - vecka 12 
- närmare info kommer löpande 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 Lite sunt förnuft tack! 
Styrelsen har fått kännedom om att boende inom 
området rastar sina hundar i bostadsområdet. Detta 
är ju inte acceptabelt. En olycka kan väl hända, 
men då städar man ju upp efter sig. Det får dock 
inte bli en ovana. 

 

Brf Friggs ekonomi 
Vår förenings ekonomi är god. Styrelsen har 
tillsammans med ISS kunnat konstatera att 2014 
varit ett bra år, men också att de kommande åren 
känns stabila. Detta framgår av årsredovisningen 
som presenteras på kommande årsstämma i maj. 

Som tidigare meddelats är därför ingen 
avgiftshöjning aktuell i dagsläget. 

 


