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Mask-Nytt 
Information BRF Masken 

Tvättplatsen i garaget 
Det är absolut förbjudet att använda tvättplatsen så länge arbetet med uppdateringen pågår. 

Nycklar till nya lås i fastigheten 
Endast några få har ännu inte hämtat ut sina nycklar och installationen av nya lås har startat. 
Dessa kan hämta sina nycklar på expeditionen andra och fjärdeonsdagen i de månader 
expeditionen är öppen. Ni bör informera styrelsen på styrelsen@brfmasken.se om ni inte kan 
hämta nycklarna på detta och vi får komma till en lösning. 

Om ni behöver flera nycklar får ni beställa genom styrelsen och då kostar varje nyckel 600 
kronor som hämtas efter meddelande per mail eller SMS från Söderlås, där ni också betalar för 
nyckeln vid uthämtandet. 

Om ni å andra sidan tappar en nyckel ska ni snarast meddela detta så att just denna nyckel 
kan spärras. Anmälan skall göras till Söderlås. Nya nycklar beställs via styrelsen. 

Det är då nödvändigt att ni håller reda på vilka nummer era minst 3 nycklar har så att inte 
alla era nycklar spärras. Gör en anteckning på vem som har vilken nyckel i familjen.  

Facebooksida  

En sida har skapats som heter ”Brf Masken” som i dagens läge har 69 medlemmar.  

En annan är ”brf Masken Sälj/Köp/Skänk”som i dagens läge har 25 medlemmar. 

Brandsäkerhet 
Alla som bor i en bostadsrättsförening har ansvar för att se över brandskyddet, dels i sina 
lägenheter, dels genom att bidra till att hålla trapphus fria från skräp.  

Speciellt viktigt är att alla har brandvarnare. 

Gym och Verkstad (Hobbyrum) 
Rummen är nu renoverade och kan snart börja användas det som fattas är en del inredning men 
som snart skall vara på plats. Användare av dessa rum ska städa efter sig och inte lämna något 
efter sig i lokalen då de går därifrån. 

Störningsjour 
Från och med 211201 har vi utökad bevakning i huset varje natt samt tillgång till en 
störningsjour som alla kan ringa men det gäller bara vid att obehöriga har tagit sig in i något hus. 

Tel nr 010-210 90 00 mellan 22.00-och 06.00. Då uppger man namn, telenr, adress och (lghnr). 
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