
                           

 

Infobrev september – 
2020 

Vår webbadress: www.brf-lyckoslanten.se 
Styrelsens e-postadress: brflyckoslanten@gmail.com 
 
 

Det händer mycket i höst 2020: 

 

September: 

Uppdatering av värme-/ventilationsaggregaten 

Ni har redan fått information om uppdateringen v 38. Vi kommer att sammanställa frågor 
angående detta och publicera svaren på hemsidan www.brf-lyckoslanten.se 

Med korthet innebär detta att alla aggregaten ställs på +/- 21 grader. Boende kan därmed inte höja 
gradantalet i sin aggregat. En sänkning är dock möjlig, men är utetemperaturen t ex 26 grader så 
hjälper sänkningen marginellt för luften till aggregaten kommer utifrån. 

 

Oktober: 

Filterbyte 

Filterbyte kommer att ske i oktober. Då kommer vaktmästaren att byta filtren i boendes 
värmeaggregat. Detta är viktigt för att aggregaten ska fungera.  

Datum för byten kommer senare. 

 

November: 

5-års garantibesiktning 

5-årsbesiktning av våra lägenheter vid Alfens Allé 15 och 17, Lyktvägen 2-4, Lyktvägen 26-30 
genomförs den 3 november (tisdag) med början  kl 08.30. Kan du inte vara hemma så lämna en 
lapp väl synligt (t ex köksbordet) med de brister och fel du har upptäckt. 

(Alfens Allé 19 och 21 samt Lyktvägen 14-24 besiktigas den 19 januari 2021) 

 

Om ni inte kan vara hemma vid dessa tillfällen ska ni lämna er ytterdörr i serviceläge.  

Det finns ingen huvudnyckel. 
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Media förändringar 

Föreningen har tecknat ett nytt avtal med Umeå energi som levererar bredband. Iom detta får vi 
en portallösning där boende själva kan välja internetleverantör och TV-leverantör. Föreningen 
kommer att betala bredbandsanslutningen. Boende betalar den valda internetleverantören och 
TV-utbudet. 

Detta sker den 12 november. Mer information kommer. 

 

 

Påminnelser: 
 

Gästparkeringar 

Vi har 5 gästparkeringar märkta med handikappsymbolen. Dessa p-platser är avsedda för våra 
besökare och gäster. Boende och frekventa gäster får inte utnyttja dessa. Det finns möjlighet att 
ställa sig i kö för en andrabilsplats med korttidskontrakt. 

 

Enkelriktad Lyktvägen 

Lyktvägen inne på gården är enkelriktad nerifrån och upp. Bara sopbilen får köra uppifrån och ner. 

Det är inte heller tillåtet att parkera längs Lyktvägen på gården pga tillgängligheten för 
räddningsfordon. Dessutom försvårar dessa parkerade bilar in- och utfarten för boendes 
parkeringar. 

 

Barnvagnsförråden 

Barnvagnsförråden vid Alfens Allé är för barnvagnar och barnpulkor – inget annat. 

Styrelsen kommer att tömma dessa förråd från allt annat inför 5-årsbesiktningen och kör sakerna 
till återvinningscentralen. 

 

Förrådet för kompostpåsar 

Det är inte tillåtet att förvara privata saker i förrådet för kompostpåsar vid Lyktvägen 2A. Om det 
finns privata saker vid tillfället för 5-årsbesiktning kommer de att köras till återvinningscentralen. 

 

Bollekar 

Det är inte tillåtet att kasta eller sparka boll mot våra fasader pga att väggputsen inte tål det.  

Vi har haft  en sådan skada och det kommer att kosta föreningen ca 5000kr + moms. 

 

 

 

 

 


