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INBROTT 

 

Som styrelsen tidigare informerat om har Brf Allmogen blivit utsatt för en rad inbrott 

på Engelbreksvägen  och Allmogevägen. 

 

Som förebyggande åtgärd se till att låsa ordentligt även om ni bara lämnar bostaden 

några minuter. Om ni observerar att obehöriga personer rör sig på vårt bostadsområde 

kontakta polisen. 

 

TVÄTTSTUGOR 

 

På förekommen anledning påminner styrelsen om att det är varje boendes ansvar som 

utnyttjar tvättstugorna att se till så att de lämnas rena och snygga. Vi hoppas på ett gott 

samarbete så att vi tillsammans skapar en bra miljö i våra tvättstugor. Lämna dem i det 

skick ni själva vill finna dem. 

 

  

LÅSBYTE  

 

Styrelsen informerade i föregående upplaga av Allmogenytt att ett nytt låssystem 

kommer att installeras under 2016. Vår entreprenör, Norrlås, har fått uppdraget att 

utföra detta. I samband med det kommer styrelsen att kalla samtliga medlemmar till 

informationsträffar. Vi återkommer med tider för dessa. Styrelsen anser att det är 

ytterst viktigt att varje bostadsrättsinnehavare har möjlighet att vara med på dessa 

träffar och ställa sina frågor.  

 

 

EXPEDITIONSTIDER 

 

För att förtydliga BRF:s expeditions öppettider så vill styrelsen härmed meddela att den 

kommer att vara öppen en gång i månaden mellan 17:15 – 18:15 enligt följande: 

 

Ti 9 februari 

Ti 15 mars 

Ti 19 april 

Ti 17 maj 

Ti 14 juni 
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BASTUN 

 

Vid bokning av bastun skall lägenhetsnummer 1 – 240 anges. 

 

DETALJPLAN 

 

Styrelsen har fått en rad förfrågningar från medlemmar angående detaljplanen för 

Jakobsbergs centrala delar där Brf Allmogen berörs.  Det gäller främst 

Engelbreksvägen som kommer att skuggas av de nya husen. I juni 2015 har styrelsen 

lämnat in ett yttrande om detta till kommunen. Där framför styrelsen sina synpunkter 

om hur de nya husen kommer att påverka den befintliga miljön och de boende i  

Brf Allmogen. 

 

Styrelsen kommer att lämna in ytterligare synpunkter på förslaget till kommunen. 

Senast den 24 januari 2016 ska dessa ha inkommit till kommunen. 
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