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Avgiftshöjning 
Den 1:a januari 2020 kommer årsavgifterna att höjas 
med 1.5%. 

Höjningen är för att ta höjd för kommande 
renoveringskostnader som föreningen står inför 
enligt underhållsplan.  

Vid eventuella driftfel kontakta WIAB 
Vid eventuella driftfel kan du som medlem ta kontakt 
med vår fastighetsförvaltare WIAB, för snabbare 
hjälp och service. 

Mail: info@wiabservice.se 
Telefon: 08-80 20 40  

Cykelmärkning inför vårstädningen 
Under vårstädningen 2020 kommer föreningen att 
rensa i cykelförråden. Info om hur ni ska märka era 
cyklar kommer några veckor innan vårstädningen. 

Barnvagnsförråd i port 14 
Det finns nu ett barnvagnsförråd i port 14 för dig 
som är boende i föreningen. Vill du få tillgång till 
barnvagnsförrådet? Kontakta oss på 
styrelsen@brfprastgard.se 

Glöm inte att släcka ljusen 
Nu är det adventstider och julen närmar sig. Under 
december månad varje år inträffar det cirka 700-800 
bostadsbränder i Sverige, vilket gör tiden runt jul och 
nyår till den mest branddrabbade perioden under 
året. Styrelsen vill påminna er om att blåsa ut de ljus 
ni tänder innan ni lägger er eller lämnar lägenheten. 

Att tänka på: 
• Se till att ljusen står stadigt i ljusstaken.
• Använd inte bomull eller mossa som dekoration i

ljusstakarna.
• Sätt inga ljus nära gardiner.
• Använd inte levande ljus i granen.

Testa din brandvarnare 

Det är väldigt viktigt att ha en fungerande 
brandvarnare hemma, skulle det börja brinna 
larmar brandvarnaren snabbt så att du kan släcka 
eller ta dig ut.  

Testa att din brandvarnare fungerar genom att 
trycka in testknappen. Hör du en larmsignal 
fungerar den. Om den inte larmar, kontakta då 
styrelsen på styrelsen@brfprastgrad.se för att be 
om en ny brandvarnare.

God jul och Gott nytt år! 
Styrelsen vill passa på att tacka för all hjälp under årets gång. Med allt ifrån städdagar till felanmälningar. 
Ditt engagemang för föreningen är viktigt för allas trivsel.  

Nu när juletider närmar sig är det extra viktigt att vi tar ett gemensamt över grovsoprummet. Vi ställer inga 
sopor på golvet utan allt sopor läggs i kärlen. Se till pressa ihop de större kartongerna så att det får plats i 
kärlen. Om det är fullt i kärlen, vänta tills nästa tömning eller ta er till en sopstation eller 
återvinningscentral. Detta gäller även för glas och el avfall.  

Har du förslag på förbättringar eller andra tankar och idéer så är det bara att höra av dig till 
styrelsen@brfprastgard.se 

Vi önskar er alla en riktigt god jul och gott nytt år! 

Anmäl ditt intresse på följande länk: 
brfprastgard.se/aktuellt-11895811 

Vill du ha ett 
digitalt 

nyhetsbrev? 
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