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Ventilation tvättstuga 
Vi har beställt ventilationssystem för tvättstugan. 
Vi hoppas att detta kommer att förbättra 
luftkvalitet och temperatur i tvättstugan. 
 
Installation kommer att ske i slutet av sommaren, 
lite oklart nu pga semesterplanering och annat 
hos leverantör.  
 
Det sätts upp lappar i tvättstugan när det är på 
gång men det ska inte inverka speciellt mycket på 
tvättmöjligheterna. 
 

Gruppanslutning bredband/internet 
Föreningen har tecknat gruppanslutningsavtal 
med Bredband2.  
 
Detta innebär att alla lägenheter från januari 
2020 kommer att ha 1000/1000-anslutning och 
att det kommer ingå som en del av 
månadsavgiften. Månadsavgiften kommer för 
detta höjas med 75 kr från 1 januari 2020, det 
gäller alla lägenheter. 

 
Detta kommer innebära en kostnadssänkning för 
alla som har bredband hos andra leverantörer 
idag och betalar minst 300-400 kr i månaden för 
lägre hastighet. Även de som har fast telefon från 
Telia kan sänka sina kostnader då ett vanligt 
telefonabbonemang kostar 329 kr i månaden och 
kan köras via detta abbonemanget (som ingår i 
månadsavgiften) istället och använda samma 
nummer som innan. 
 
Mer information från föreningen och 
leverantören kommer att komma. 

 
Låssystem 
Kodlåsen på portar, cykelkällare och sophus 
kommer att tas i drift fredag 26 juli. Då kommer 
portarna att vara låsta dygnet runt och man 
kommer att kunna använda kod eller nyckel för 
att komma in. 
 
Nycklarna och de befintliga nyckellåsen kommer 
att gå att använda som tidigare. 
 

 
 
 
 
 
Räddningstjänst påverkas inte av detta och vill 
inte ha nycklar eller koder. De tar sig in ändå. 
 
Sophämtning och tidningsbud har nycklar sedan 
tidigare. Post och reklamutdelning kommer att få 
egna koder.  
 
Se bifogad blad för koder.  
 

Fläktar i badrum och kök 
Det är inte  tillåtet att montera fläkt i badrummet 
eller köksfläkt som kopplas till 
ventilationskanalen.  
 
Det får inte sitta någon fläkt alls i badrummet 
(stör ut din egen ventilation när den är avstängd 
och trycker in din luft till grannarna när den är på) 
och köksfläkten får endast vara av kolfiltertyp. 
 
En fläkt i badrummet eller köksfläkt kopplad till 
ventilationskanalen trycker din smutsiga luft in till 
grannarna. 
 
Försäljning av trädgårdsmaskiner 
Föreningen kommer att låta sälja gräsklippare, 
trimmer, jordfräs och trädgårdstraktor då dessa 
inte längre används. Se nästa sida. 

 
Fläktar 
Med tanke på hur förra sommaren var och att 
detta skrivs när det är cirka 28 grader varmt ute 
så spring iväg och köp en eller två fläktar innan 
det är för sent.  
 
Förra året fanns det inga fläktar att köpa när det 
var som varmast. Finns på tex Clas Ohlson, 
Biltema, Jula, Rusta etc. 
 
 
/Styrelsen önskar alla en fortsatt skön sommar! 
 
 
 
 
 

 Informationsblad BRF Kanariefågeln, juli 2019 



Kanarienytt - BRF Kanariefågeln 

  

Föreningen säljer sina trädgårdsmaskiner 
Då föreningen har sin trädgårdsskötsel på entreprenad sedan ett antal år säljer vi nu de maskiner 
som användes när vi förr skötte trädgården i egen regi.  
 
Maskinerna säljes i befinligt skick och inga garantier ges.  
Ingen maskin hålls utan att handpenning på 500 kr betalas (handpenning återfås inte om köpet 
inte fullföljs).  
 

Gräsklippare Klippo Excellent SH – 2013 
Tämligen sparsamt använd gräsklippare. Självgående. Manuell start (ej elstart).  
Pris: 2.500 kr eller bud 
 

Trädgårdstraktor Husqvarna YTH 150 XP med vagn – 2003  
Åkgräsklippare/traktor med klippaggregat och vagn. Köpt ny av föreningen 2003. Säljes i befintligt 
skick. Finns diverse slitage och glapp som kommit med åren. Ljuddämparen behöver omvårdnad 
eller byte. Nytt batteri. 
Pris: 6.500 kr eller bud 
 

Jordfräs Electrolux 
Årsmodell 2004. 1.5 hästkrafters GX31 Hondamotor. Vikt 12 kilo så lämplig för rabatter och 
mindre trädgårdsland. Funktion okänd. 
Pris: 1.000 kr eller bud 
 

Grästrimmer Colibri II S 
2-taktsmotor, 41 cm ”klippbredd”.  
Funktion okänd. 
Pris: 400 kr eller bud 
 
Kontakta John Lundqvist på 0704-133034 eller info@kanariefageln.se vid intresse eller frågor.  
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