
Tak- och fasadrenoveringen
Arbetet med renoveringen löper på enligt plan. 
Innan sommaren hade vi en liten försening, men 
den är nu inarbetad. 

Det är viktigt att ingen går ut på ställningen då det
både farligt och riskerar att skrämma grannarna 
till att ringa polisen.

Vi i styrelsen förstår att arbetet är störande, då 
det låter och tar tid. Men vi vill att alla ska veta att
det bara är det nödvändiga som görs och att 
detta är tvunget för att vi inte ska få skador på 
fastigheten. Stort tack för att ni har tålamod.

Ventilationsarbete
Vecka 34 och 35 kommer det utföras 
ventilationsarbeten på Karl Gustavsgatan 31-33 
och Föreningsgatan 18C. Någon gång under 
perioden kommer ventialationen vara avstängd 
under 3 dagar.

Nya passersystemet
Installationen av det nya passersystemet går 
enligt plan. 

 Föreningsgatan 18C, 18B, 18A v.35
 Montera kortläsare soprum, styrelserum, 

tvättstugor v.36
 Grindarna och soprummen v.38

Om det är något problem med taggar eller 
namn/nummer i porttelefonen så är det bara att 
kontakta Locksafe. Information om hur man gör 
det och hur passersystemet fungerar hittar ni på 
vår hemsida brfaskungen1.se under fliken 
Dokument.

Tänk på att inte slänga de gamla taggarna innan 
låsen till grindarna och soprummen är bytta v 38.

Tider i tvättstugan bokas från och med v39 via 
passersystemet. Se hur man gör detta på lappen 
ni fick i brevlådan tillsammans med taggarna eller
på vår hemsida.

Örtträdgården är för alla
Örterna växer så det knakar. Det är bara att gå 
och plocka om du vill göra en örtdressing eller te 
på pepparmynta.

Container
26 augusti till 2 september kommer det finnas en 
container för att slänga otympligt skräp. På grund
av fasadrenoveringen kommer den även denna 
gång stå på Thorildsgatan. Mer information 
kommer på anslagstavlorna i portarna i samband 
med att containern ställs ut.
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