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Nyhetsbrev, oktober 2016 
Hösten är här. Det har blivit svalare och den första nattfrosten har 
redan infunnit sig.  
 

Om vattenutkastare 
Ibland infaller rejäla köldknäppar redan i oktober. Tänk då på er 
vattenutkastare, den som finns på utsidan av husen och inte ska 
användas under den kalla årstiden. Under sommaren sitter vanligen 
en vattenslang kopplad till vattenutkastaren. Kom ihåg att ta bort 
vattenslangen!  Är slangen kvar förhindras självavrinningen. Då finns 
det stor risk för isbildning och att vattenskador uppstå inne i husen. 
 
Om föreningens släpkärra 
Under flera år har vi noterat ett allt mindre intresse för våra gemen-
samma städdagar. Styrelsen har därför sedan några år tillbaka ställt 
in höststädningen, så även i år. Har ni behov av att transportera 
bort trädgårdsavfall? Då kan ni med fördel hyra föreningens släp-
kärra, kroka den på er bil och köra till Skyttbrink med avfallet.  
 
Om våra förråd 
Fasadrenoveringen av bostadshusen går planmässigt framåt. Vid 
utgången av nästa år räknar vi med att alla bostadshus är klara. 
Förråden behöver även rustas upp på sikt och målas med samma 
färg, Alcro Bestå, som de renoverade bostadshusen. Förråden ingår 
emellertid inte i entreprenaden. De kommer att åtgärdas senare.  
 
Att byta från nuvarande slamfärg till Alcro Bestå innebär stora krav 
på förarbetet innan man lägger på den nya färgen. Av det skälet vill 
vi inte att ni själv målar med den nya färgen.  Avvakta istället tills 
föreningen låter rusta upp förråden! Som vi tidigare meddelat kan 
den som tills vidare vill förbättra ytskiktet på sitt förråd hämta Falu 
rödfärg (slamfärg) på kontoret. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Styrelsen för Brf Lövholmenhus 1 

Brf Lövholmen hus 1 
Kontor: Skäcklingevägen 91 

 

styrelsen@lovholmenhusnr1.se 

http://www.lovholmenhusnr1.se  

 

Förvaltare 

HSB: 08-608 68 34 

Skadeanmälan 

HSB Södertörn: 08-608 68 00 

info.sodertorn@hsb.se 

Skadejour 

Securitas: 08-657 64 70 

Störningsjour 

08-568 214 00 

Felanmälan Digitala tjänster 

Telia 020-240 250 
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