
MÅNADSBLAD FEBRUARI 2022 

Vi i styrelsen fortsätter att dela med oss av senaste tidens händelser – stort som 

smått. 

 

Nycklar, kodlås och låscylindrar - alla lägenheter har från början 

erhållit 4 lägenhetsnycklar, 2 hushållsnycklar. 4 kodbrickor till 

porten och 2 nycklar till tvättstugebokning.  

• Se till att kopiera nycklar till postfack och tvättstugebokning 

om du endast har en kvar. Detta kan göras hos valfri låssmed 

och bekostas av den enskilde medlemmen (ej av föreningen).  

• Om bägge tvättstugenycklarna är borttappade kostar nya nycklar cirka     

250sek hos RåSäk (tidigare Råsunda lås) vilket också bekostas av den 

enskilde medlemmen (ej av föreningen).  

• Om du ingen tvättstugenyckel har och behöver hjälp med att ta bort själva 

låset från bokningstavlan, maila till erik@frosundet2.se för åtgärd.  

• Om många nycklar har kommit bort kostar ny låscylinder med 4 nycklar mellan 

3000 och 3500 SEK med montering vilket bekostas av den enskilde 

medlemmen (ej av föreningen).  

Observera att RåSäk har ny adress: Galoppvägen 12, i NCC:s byggnad på andra sidan 

Enköpingsvägen. 

 

Underhåll av fastigheten – det kommer påbörjas målning av 

källargångar- och källardörrar samt entréer och soprum.  

• Arbetet kommer pågå under hela våren och börjas med att 

måla väggar, dörrar och golv i källargångar för att sedan 

målas i varje entré.  

• Arbetet påbörjas i 31:an och fortsätter sedan till 35:an, 

37:an, Pom1, Pom3, Pom5 och slutligen AL8 – i den ordningen.  

• Vi ber er vara uppmärksamma på när anslag sätts upp gällande aktsamhet för 

torktid  samt när vi under nattetid måste stänga av när källargångsgolv blivit 

målade vilket betyder att det under torktid inte får beträdas. 

• När det blir lite varmare väder kommer målning av golv i soprummen ske samt 

lyft av dräneringsränna vid garagedörren. 

• Vi ber er också om uppmärksamhet och hänsynstagande till våra målare som 

ser till att det blir fint i vår fastighet. 

 

Tack för ert fina samarbete!  

 

Styrelsen Brf Frösundet 2 

 
Svar på de flesta frågor kan hittas på www.frosundet2.se 

Det går även bra att kontakta styrelsen på: info@frosundet2.se eller 08-122 04 160 

mailto:erik@frosundet2.se
http://www.frosundet2.se/

