
Tillsammans skapar vi vår närmiljö

Nyhetsbrev
Här kommer ett nyhetsbrev till dig som bor Brf Minören 2.

Brandvarnare och säkerhet
Vi vill påminna dig om att kontrollera era brandvarnare så här i 
december och juletid. Vi rekommenderar att varje lägenhet har 
minst 1 st brandvarnare och en brandsläckare installerad.
 
Du kontrollerar brandvarnaren genom att trycka in testknappen 
i några sekunder. Sirenen ska då börja tjuta och slutar när du 
släpper knappen. Om du testar brandvarnaren med riktig rök, 
till exempel från ett ljus, finns risken att brandvarnaren på sikt blir 
sotig och därför fungerar sämre.

Radiatorer och värme
Tycker du att det är kallt i din lägenhet? Då kan det vara bra att 
undersöka om du behöver lufta alla radiatorer. Vi ser helst att du 
kontaktar Delagott AB för hjälp med luftning av radiatorerna, till 
egen kostnad. Om du väljer att lufta själv, sker det på egen risk! 
Det är vanligt att vattenskador uppkommer i samband  
med felaktiga luftningar. 

Kontakta Delagott på 08-551 106 71, kundtjanst@delagott.se

Temperatur i lägenheten
Våra element har en begränsad maxtemperatur på 20°C i våra 
lägenheter. Styrelsen har valt att dra ner temperaturen i övriga 
gemensamhetsutrymmen såsom tambur och förrådsutrymmen. 
Detta med syfte att bespara vår förening på högre el-avgifter.

Avisering om avgiftshöjning parkering 2023
Härmed meddelar BRF Minören2 att avgifts- 
höjning för samtliga parkeringsplatser kommer  
att träda i kraft från och med 1 januari 2023.
+100 kr parkering 
+100 kr parkering under tak med/u värmare
+200 kr parkering el-plats

Avisering om avgiftshöjning medlem 2023
Härmed meddelar BRF Minören2 att avgifts- 
höjning om 5 % per månad kommer att träda  
i kraft från och med 1 januari 2023. Avgifts- 
höjningen gäller för samtliga lägenheter.

VIKTIG INFO – Ökade driftskostnader
Vi står inför höjda driftskostnader vilket bidrar till kraftiga höjningar för el, fjärrvärme  
och vatten. Därmed behöver vi göra en avgiftsjustering för samtliga medlemmar och även  
för parkeringsplatser i BRF Minören2.



UTHYRES extra förrådsutrymme!

Från och med 1 januari finns ett förrådsutrymme  
till för fogande. Förrådet har en egen  

dörr direkt från gården. Föreningen hyr helst 
ut förrådet på längre tid.

Plats: Fredriksbergvägen 11.
Pris: 1.200 kr per månad

Intresseanmälan: Vid intresse av att hyra detta  
kontakta styrelsen på info@minoren2.se

Om det är många som är intresserade  
för samma tidsperiod så kommer vi att lotta  

bland de som anmält intresse!

Kontakta oss gärna:
Du är varmt välkommen att kontakta oss i styrelsen info@minoren2.se

BRF Minören 2
Fredriksbergsvägen 1, 185 35 Vaxholm

Bankgiro: 283-5353  |  Swish nr: 123-169 91 80
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Snöröjning och markunderhåll
RFJ Förvaltning ansvarar för våra gemensamhetsytor vad gäller 
snöröjning och sandning. I varje port finns en snöskyffel till förfo-

gande om det är så att de inte hunnit fram och skotta.

Håll er uppdaterade på vår hemsida!
Här lägger vi upp aktuell information så kika in då och då.

www.minoren2.se


