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Avgiftshöjning 2022 
Styrelsen har beslutat om 5% ho gre ma nadsavgifter fra n och med april 2022 i 
samband med att 2022 a rs budget faststa lldes. Ö kningen sker pa  
rekommendation av va r ekonomiska fo rvaltare och syftet a r att sta rka 
fo reningens ekonomi info r kommande underha llsa tga rder och projekt.  
 

Det nya bokningssystemet 
Fo reningen har nu bytt ut bokningssystemet till bastun pa  Fredrik Jahns Gra nd. 
Bokningstavlan befinner sig mitt emot tva ttstugan. Alla boende pa  Fredrik Jahns 
Gra nd och Finntorpsva gen 3 kan anva nda sina nuvarande brickor fo r att boka 
bastun. Boende pa  samtliga andra fastigheter som vill ha bricka till bastun ska 
kontakta Allgranth via mejl: felanmalan@allgranth.se.  
Uppge dit la genhetsnummer 4 sista siffor (ÖBS! EJ Skatteverkets nummer). 
Brickan kostar 100 SEK, betalningen sker via Swish och brickorna kan ha mtas pa  
onsdagar. 
 

Nya tunnelbanan - störningar/skador 
Styrelsen har blivit uppma rksammad pa  missta nkta sprickor under bygget av 
tunnelbanan till Nacka. Upplever du sto rningar eller missta nkta skador i 
samband med spra ngningarna och bygget av tunnelbanan till Nacka ska du 
anma la detta direkt till Region Stockholm: https://nyatunnelbanan.se/sa-
paverkas-du/om-skada-uppstar/ 
 

Ordning och reda i tvättstugan 
Som det gamla kinesiska ordspra ket lyder: 

”När du använder tvättstugan är du skyldig att städa 
efter dig” 

Var extra noga att rengo ra torktumlare och dess 
filterboxar efter er anva ndning.  
 
 
Nyhetsbrev och annan information via e-post  

Om du i framtiden vill ha nyhetsbrev samt annan information om föreningen även 
via mejl, skicka ditt samtycke, adress och e-postadress till styrelsen@gergängen.se 
 
//Styrelsen Riksbyggen BRF Berga ngen i Nacka  
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