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EKBACKEN - INFORMATION
Hej,
Hoppas ni har haft en fin första sommar i era hem i Ekbacken och att ni trivs. Nedan finner ni information
angående er nya bostad.
Besiktning av fasader
En besiktning har utförts av fasaderna på er förening. Vid besiktningen har besiktningsmannen anmärkt att
kabeldragningar gjorts på fasaden och att det på många ställen hänger ut temperaturgivare från fönstren.
Dessa kan tyvärr ge nötningsskador på föreningens putsade fasader.
Vi vill därför be er att avvakta med dessa saker, till dess att föreningen tagit över.
Permanenta parkeringsplatser
Omflytt av parkeringsplatserna har påbörjats. Anna Scholander, fastighetsmäklare för Ekbacken, kontaktar dig
som är berörd av detta och handhar utdelning av garagetaggar för er som ska stå i garaget. Omflyttningen
kommer att ske successivt och i oktobers början kommer alla att stå på sina permanenta platser. Har ni
funderingar når ni Anna Scholander på telefonnummer 070 333 99 07.
Kopiering av nycklar
Om ni vill göra fler kopior av de nycklar som går till er lägenhetsdörr, ska ni ta kontakt med Certego direkt, så
administrerar de detta. Se även instruktion i er skötselpärm samt på föreningens hemsida. Ni kan kontakta
dem vi deras hemsida samt följande telefonnummer:
Telefon: 08-588 155 00
Service-felanmälan: 08-588 155 00
Jourtelefon: 020-24 00 00
Kontroll av fördelarskåpen
Vi kommer inom den närmaste tiden att gå in i de sista lägenheterna för att kontrollera fördelarskåpen. Det är
något vi gör för att säkerställa att rördragningarna är korrekt utförda. Var uppmärksamma på de aviseringar
som kommer gällande just ditt trapphus och ställ ditt lås i serviceläge på de tider som gäller för er. Tiderna
finns också på brf Ekabcken 2 Ekerö´s hemsida.

Planering av gräs
Nu läggs gräs vid era hus mot Ekerövägen. Det kommer då vara gräs vid angreppsvägarna där boende ofta
genar med sina cyklar. Angreppsvägen är en väg för brandkåren att använda endast vid brandutryckningar.

Önskar er en fortsatt fin måndag!
Med vänlig hälsning,
Projektgruppen för Ekbacken
AB Borätt
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