
Brf Svea Ett i Barkarbystaden  2016-11-30 (1) 

Till alla medlemmar i Brf Svea Ett. 
 
 
Innehåll: 
- Nu dags för 2-årsbesiktning 
- Rättelse av höjning p-platsavgifter 
 
 
Nu dags för 2-årsbesiktning 
 
Från B.R. Brådhe Ingenjörsbyrå AB kom igår följande meddelande: 
 

KALLELSE    -    Garantibesiktning av Brf. Svea 1,  71 lgh. 
 
Undertecknad besiktningsman kallar härmed till garantibesiktning (sk. Tvåårs besiktning) 
gällande nybyggnad av 71 lägenheter och allmänna utrymmen med adress Barkarbyvägen 
- Karlslundsvägen i Barkarby. 
 
TR 1 14 lgh Bygg Barkarbyvägen 60 30 januari 
TR 2 15 lgh Bygg Karlslundsvägen 5 31 januari 
TR 3 14 lgh Bygg Karlslundsvägen 9 1 februari 
TR 4 14 lgh Bygg Karlslundsvägen 13   2 februari  
TR 5 14 lgh Bygg, VVS Gripengatan 9   6 februari 
 
Allmänna utrymmen besiktigas vid respektive TR. Lokaler den 6 / 2 
 
Samling sker för parterna vid respektive port kl. 8:00. De boende i sina lägenheter. 
Besiktningarna startar uppifrån och ner i respektive hus. Någon exakt tid för lägenheter 
går ej att uppge då det beror på hur många anmärkningar som finns. 
Brf:s styrelse ombeds kalla de boende så tillträde kan ske samt närvara vid besiktning 
Med ombud då BM och TE ej går in själva om de boende inte är närvarande. 
 
Med vänlig hälsning: 
B.R. Brådhe Ingenjörsbyrå AB  
 
 
Styrelsens kommentar: 
- Se till att du har en lista på fel och sånt som behöver åtgärdas 
- Var hemma och ta emot besiktningsmännen 
- Om du inte är hemma men vill att besiktningmännen skall komma in i lägenheten, 
   mejla din lista till styrelsen@sveaett.se och lägg din nyckel i nyckelutrymmet i dörren. 
- Om du inte är hemma och inte lämnar lista: Oklart vad som händer då! 
 
 
För Rättelse av höjning p-platsavgifter: Vänd på sidan. 
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Rättelse: Höjning av p-plats-hyra 
 
Hej! 
 
På grund av bristande kontrolläsning blev det fel i utskick om höjning av p-platsavgifter. 
 
Såhär skall det vara: 
 
På senaste stämman i Brf Svea Ett 2016-10-27 beslöts att höja p-avgifter för att täcka större 
delen av den kommande kamerainstallationen (via Securitas). Styrelsen har beslutat att 
höjning skall ske med: 
- 100 kr per månad (P-plats) dvs 850 kr per månad (moms inräknad) 
- 50 kr per månad för MC-plats dvs 350 kr per månad (moms inräknad). 
Höjning startar 2017-01-01. 
 
Hyra för förråd i garaget påverkas inte. 
 
Styrelsen ber om ursäkt för bristande kontrolläsning! 
 
 
/Styrelsen Svea Ett 
styrelsen@sveaett.se 
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delen av den kommande kamerainstallationen (via Securitas). Styrelsen har beslutat att 
höjning skall ske med: 
- 100 kr per månad (P-plats) dvs 850 kr per månad (moms inräknad) 
- 50 kr per månad för MC-plats dvs 350 kr per månad (moms inräknad). 
Höjning startar 2017-01-01. 
 
Hyra för förråd i garaget påverkas inte. 
 
Styrelsen ber om ursäkt för bristande kontrolläsning! 
 
 
/Styrelsen Svea Ett 
styrelsen@sveaett.se 



Brf Svea Ett i Barkarbystaden  2016-11-30 (1) 

Till alla medlemmar i Brf Svea Ett. 
 
 
Innehåll: 
- Nu dags för 2-årsbesiktning 
- Rättelse av höjning p-platsavgifter 
 
 
Nu dags för 2-årsbesiktning 
 
Från B.R. Brådhe Ingenjörsbyrå AB kom igår följande meddelande: 
 

KALLELSE    -    Garantibesiktning av Brf. Svea 1,  71 lgh. 
 
Undertecknad besiktningsman kallar härmed till garantibesiktning (sk. Tvåårs besiktning) 
gällande nybyggnad av 71 lägenheter och allmänna utrymmen med adress Barkarbyvägen 
- Karlslundsvägen i Barkarby. 
 
TR 1 14 lgh Bygg Barkarbyvägen 60 30 januari 
TR 2 15 lgh Bygg Karlslundsvägen 5 31 januari 
TR 3 14 lgh Bygg Karlslundsvägen 9 1 februari 
TR 4 14 lgh Bygg Karlslundsvägen 13   2 februari  
TR 5 14 lgh Bygg, VVS Gripengatan 9   6 februari 
 
Allmänna utrymmen besiktigas vid respektive TR. Lokaler den 6 / 2 
 
Samling sker för parterna vid respektive port kl. 8:00. De boende i sina lägenheter. 
Besiktningarna startar uppifrån och ner i respektive hus. Någon exakt tid för lägenheter 
går ej att uppge då det beror på hur många anmärkningar som finns. 
Brf:s styrelse ombeds kalla de boende så tillträde kan ske samt närvara vid besiktning 
Med ombud då BM och TE ej går in själva om de boende inte är närvarande. 
 
Med vänlig hälsning: 
B.R. Brådhe Ingenjörsbyrå AB  
 
 
Styrelsens kommentar: 
- Se till att du har en lista på fel och sånt som behöver åtgärdas 
- Var hemma och ta emot besiktningsmännen 
- Om du inte är hemma men vill att besiktningmännen skall komma in i lägenheten, 
   mejla din lista till styrelsen@sveaett.se och lägg din nyckel i nyckelutrymmet i dörren. 
- Om du inte är hemma och inte lämnar lista: Oklart vad som händer då! 
 
 
För Rättelse av höjning p-platsavgifter: Vänd på sidan. 
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Rättelse: Höjning av p-plats-hyra 
 
Hej! 
 
På grund av bristande kontrolläsning blev det fel i utskick om höjning av p-platsavgifter. 
 
Såhär skall det vara: 
 
På senaste stämman i Brf Svea Ett 2016-10-27 beslöts att höja p-avgifter för att täcka större 
delen av den kommande kamerainstallationen (via Securitas). Styrelsen har beslutat att 
höjning skall ske med: 
- 100 kr per månad (P-plats) dvs 850 kr per månad (moms inräknad) 
- 50 kr per månad för MC-plats dvs 350 kr per månad (moms inräknad). 
Höjning startar 2017-01-01. 
 
Hyra för förråd i garaget påverkas inte. 
 
Styrelsen ber om ursäkt för bristande kontrolläsning! 
 
 
/Styrelsen Svea Ett 
styrelsen@sveaett.se 



Brf Svea Ett i Barkarbystaden  2016-11-30 (1) 

Till alla medlemmar i Brf Svea Ett. 
 
 
Innehåll: 
- Nu dags för 2-årsbesiktning 
- Rättelse av höjning p-platsavgifter 
 
 
Nu dags för 2-årsbesiktning 
 
Från B.R. Brådhe Ingenjörsbyrå AB kom igår följande meddelande: 
 

KALLELSE    -    Garantibesiktning av Brf. Svea 1,  71 lgh. 
 
Undertecknad besiktningsman kallar härmed till garantibesiktning (sk. Tvåårs besiktning) 
gällande nybyggnad av 71 lägenheter och allmänna utrymmen med adress Barkarbyvägen 
- Karlslundsvägen i Barkarby. 
 
TR 1 14 lgh Bygg Barkarbyvägen 60 30 januari 
TR 2 15 lgh Bygg Karlslundsvägen 5 31 januari 
TR 3 14 lgh Bygg Karlslundsvägen 9 1 februari 
TR 4 14 lgh Bygg Karlslundsvägen 13   2 februari  
TR 5 14 lgh Bygg, VVS Gripengatan 9   6 februari 
 
Allmänna utrymmen besiktigas vid respektive TR. Lokaler den 6 / 2 
 
Samling sker för parterna vid respektive port kl. 8:00. De boende i sina lägenheter. 
Besiktningarna startar uppifrån och ner i respektive hus. Någon exakt tid för lägenheter 
går ej att uppge då det beror på hur många anmärkningar som finns. 
Brf:s styrelse ombeds kalla de boende så tillträde kan ske samt närvara vid besiktning 
Med ombud då BM och TE ej går in själva om de boende inte är närvarande. 
 
Med vänlig hälsning: 
B.R. Brådhe Ingenjörsbyrå AB  
 
 
Styrelsens kommentar: 
- Se till att du har en lista på fel och sånt som behöver åtgärdas 
- Var hemma och ta emot besiktningsmännen 
- Om du inte är hemma men vill att besiktningmännen skall komma in i lägenheten, 
   mejla din lista till styrelsen@sveaett.se och lägg din nyckel i nyckelutrymmet i dörren. 
- Om du inte är hemma och inte lämnar lista: Oklart vad som händer då! 
 
 
För Rättelse av höjning p-platsavgifter: Vänd på sidan. 
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Rättelse: Höjning av p-plats-hyra 
 
Hej! 
 
På grund av bristande kontrolläsning blev det fel i utskick om höjning av p-platsavgifter. 
 
Såhär skall det vara: 
 
På senaste stämman i Brf Svea Ett 2016-10-27 beslöts att höja p-avgifter för att täcka större 
delen av den kommande kamerainstallationen (via Securitas). Styrelsen har beslutat att 
höjning skall ske med: 
- 100 kr per månad (P-plats) dvs 850 kr per månad (moms inräknad) 
- 50 kr per månad för MC-plats dvs 350 kr per månad (moms inräknad). 
Höjning startar 2017-01-01. 
 
Hyra för förråd i garaget påverkas inte. 
 
Styrelsen ber om ursäkt för bristande kontrolläsning! 
 
 
/Styrelsen Svea Ett 
styrelsen@sveaett.se 
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Till alla medlemmar i Brf Svea Ett. 
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- Nu dags för 2-årsbesiktning 
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Från B.R. Brådhe Ingenjörsbyrå AB kom igår följande meddelande: 
 

KALLELSE    -    Garantibesiktning av Brf. Svea 1,  71 lgh. 
 
Undertecknad besiktningsman kallar härmed till garantibesiktning (sk. Tvåårs besiktning) 
gällande nybyggnad av 71 lägenheter och allmänna utrymmen med adress Barkarbyvägen 
- Karlslundsvägen i Barkarby. 
 
TR 1 14 lgh Bygg Barkarbyvägen 60 30 januari 
TR 2 15 lgh Bygg Karlslundsvägen 5 31 januari 
TR 3 14 lgh Bygg Karlslundsvägen 9 1 februari 
TR 4 14 lgh Bygg Karlslundsvägen 13   2 februari  
TR 5 14 lgh Bygg, VVS Gripengatan 9   6 februari 
 
Allmänna utrymmen besiktigas vid respektive TR. Lokaler den 6 / 2 
 
Samling sker för parterna vid respektive port kl. 8:00. De boende i sina lägenheter. 
Besiktningarna startar uppifrån och ner i respektive hus. Någon exakt tid för lägenheter 
går ej att uppge då det beror på hur många anmärkningar som finns. 
Brf:s styrelse ombeds kalla de boende så tillträde kan ske samt närvara vid besiktning 
Med ombud då BM och TE ej går in själva om de boende inte är närvarande. 
 
Med vänlig hälsning: 
B.R. Brådhe Ingenjörsbyrå AB  
 
 
Styrelsens kommentar: 
- Se till att du har en lista på fel och sånt som behöver åtgärdas 
- Var hemma och ta emot besiktningsmännen 
- Om du inte är hemma men vill att besiktningmännen skall komma in i lägenheten, 
   mejla din lista till styrelsen@sveaett.se och lägg din nyckel i nyckelutrymmet i dörren. 
- Om du inte är hemma och inte lämnar lista: Oklart vad som händer då! 
 
 
För Rättelse av höjning p-platsavgifter: Vänd på sidan. 
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Rättelse: Höjning av p-plats-hyra 
 
Hej! 
 
På grund av bristande kontrolläsning blev det fel i utskick om höjning av p-platsavgifter. 
 
Såhär skall det vara: 
 
På senaste stämman i Brf Svea Ett 2016-10-27 beslöts att höja p-avgifter för att täcka större 
delen av den kommande kamerainstallationen (via Securitas). Styrelsen har beslutat att 
höjning skall ske med: 
- 100 kr per månad (P-plats) dvs 850 kr per månad (moms inräknad) 
- 50 kr per månad för MC-plats dvs 350 kr per månad (moms inräknad). 
Höjning startar 2017-01-01. 
 
Hyra för förråd i garaget påverkas inte. 
 
Styrelsen ber om ursäkt för bristande kontrolläsning! 
 
 
/Styrelsen Svea Ett 
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KALLELSE    -    Garantibesiktning av Brf. Svea 1,  71 lgh. 
 
Undertecknad besiktningsman kallar härmed till garantibesiktning (sk. Tvåårs besiktning) 
gällande nybyggnad av 71 lägenheter och allmänna utrymmen med adress Barkarbyvägen 
- Karlslundsvägen i Barkarby. 
 
TR 1 14 lgh Bygg Barkarbyvägen 60 30 januari 
TR 2 15 lgh Bygg Karlslundsvägen 5 31 januari 
TR 3 14 lgh Bygg Karlslundsvägen 9 1 februari 
TR 4 14 lgh Bygg Karlslundsvägen 13   2 februari  
TR 5 14 lgh Bygg, VVS Gripengatan 9   6 februari 
 
Allmänna utrymmen besiktigas vid respektive TR. Lokaler den 6 / 2 
 
Samling sker för parterna vid respektive port kl. 8:00. De boende i sina lägenheter. 
Besiktningarna startar uppifrån och ner i respektive hus. Någon exakt tid för lägenheter 
går ej att uppge då det beror på hur många anmärkningar som finns. 
Brf:s styrelse ombeds kalla de boende så tillträde kan ske samt närvara vid besiktning 
Med ombud då BM och TE ej går in själva om de boende inte är närvarande. 
 
Med vänlig hälsning: 
B.R. Brådhe Ingenjörsbyrå AB  
 
 
Styrelsens kommentar: 
- Se till att du har en lista på fel och sånt som behöver åtgärdas 
- Var hemma och ta emot besiktningsmännen 
- Om du inte är hemma men vill att besiktningmännen skall komma in i lägenheten, 
   mejla din lista till styrelsen@sveaett.se och lägg din nyckel i nyckelutrymmet i dörren. 
- Om du inte är hemma och inte lämnar lista: Oklart vad som händer då! 
 
 
För Rättelse av höjning p-platsavgifter: Vänd på sidan. 
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Rättelse: Höjning av p-plats-hyra 
 
Hej! 
 
På grund av bristande kontrolläsning blev det fel i utskick om höjning av p-platsavgifter. 
 
Såhär skall det vara: 
 
På senaste stämman i Brf Svea Ett 2016-10-27 beslöts att höja p-avgifter för att täcka större 
delen av den kommande kamerainstallationen (via Securitas). Styrelsen har beslutat att 
höjning skall ske med: 
- 100 kr per månad (P-plats) dvs 850 kr per månad (moms inräknad) 
- 50 kr per månad för MC-plats dvs 350 kr per månad (moms inräknad). 
Höjning startar 2017-01-01. 
 
Hyra för förråd i garaget påverkas inte. 
 
Styrelsen ber om ursäkt för bristande kontrolläsning! 
 
 
/Styrelsen Svea Ett 
styrelsen@sveaett.se 
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Till alla medlemmar i Brf Svea Ett. 
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- Nu dags för 2-årsbesiktning 
- Rättelse av höjning p-platsavgifter 
 
 
Nu dags för 2-årsbesiktning 
 
Från B.R. Brådhe Ingenjörsbyrå AB kom igår följande meddelande: 
 

KALLELSE    -    Garantibesiktning av Brf. Svea 1,  71 lgh. 
 
Undertecknad besiktningsman kallar härmed till garantibesiktning (sk. Tvåårs besiktning) 
gällande nybyggnad av 71 lägenheter och allmänna utrymmen med adress Barkarbyvägen 
- Karlslundsvägen i Barkarby. 
 
TR 1 14 lgh Bygg Barkarbyvägen 60 30 januari 
TR 2 15 lgh Bygg Karlslundsvägen 5 31 januari 
TR 3 14 lgh Bygg Karlslundsvägen 9 1 februari 
TR 4 14 lgh Bygg Karlslundsvägen 13   2 februari  
TR 5 14 lgh Bygg, VVS Gripengatan 9   6 februari 
 
Allmänna utrymmen besiktigas vid respektive TR. Lokaler den 6 / 2 
 
Samling sker för parterna vid respektive port kl. 8:00. De boende i sina lägenheter. 
Besiktningarna startar uppifrån och ner i respektive hus. Någon exakt tid för lägenheter 
går ej att uppge då det beror på hur många anmärkningar som finns. 
Brf:s styrelse ombeds kalla de boende så tillträde kan ske samt närvara vid besiktning 
Med ombud då BM och TE ej går in själva om de boende inte är närvarande. 
 
Med vänlig hälsning: 
B.R. Brådhe Ingenjörsbyrå AB  
 
 
Styrelsens kommentar: 
- Se till att du har en lista på fel och sånt som behöver åtgärdas 
- Var hemma och ta emot besiktningsmännen 
- Om du inte är hemma men vill att besiktningmännen skall komma in i lägenheten, 
   mejla din lista till styrelsen@sveaett.se och lägg din nyckel i nyckelutrymmet i dörren. 
- Om du inte är hemma och inte lämnar lista: Oklart vad som händer då! 
 
 
För Rättelse av höjning p-platsavgifter: Vänd på sidan. 
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Rättelse: Höjning av p-plats-hyra 
 
Hej! 
 
På grund av bristande kontrolläsning blev det fel i utskick om höjning av p-platsavgifter. 
 
Såhär skall det vara: 
 
På senaste stämman i Brf Svea Ett 2016-10-27 beslöts att höja p-avgifter för att täcka större 
delen av den kommande kamerainstallationen (via Securitas). Styrelsen har beslutat att 
höjning skall ske med: 
- 100 kr per månad (P-plats) dvs 850 kr per månad (moms inräknad) 
- 50 kr per månad för MC-plats dvs 350 kr per månad (moms inräknad). 
Höjning startar 2017-01-01. 
 
Hyra för förråd i garaget påverkas inte. 
 
Styrelsen ber om ursäkt för bristande kontrolläsning! 
 
 
/Styrelsen Svea Ett 
styrelsen@sveaett.se 
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Till alla medlemmar i Brf Svea Ett. 
 
 
Innehåll: 
- Nu dags för 2-årsbesiktning 
- Rättelse av höjning p-platsavgifter 
 
 
Nu dags för 2-årsbesiktning 
 
Från B.R. Brådhe Ingenjörsbyrå AB kom igår följande meddelande: 
 

KALLELSE    -    Garantibesiktning av Brf. Svea 1,  71 lgh. 
 
Undertecknad besiktningsman kallar härmed till garantibesiktning (sk. Tvåårs besiktning) 
gällande nybyggnad av 71 lägenheter och allmänna utrymmen med adress Barkarbyvägen 
- Karlslundsvägen i Barkarby. 
 
TR 1 14 lgh Bygg Barkarbyvägen 60 30 januari 
TR 2 15 lgh Bygg Karlslundsvägen 5 31 januari 
TR 3 14 lgh Bygg Karlslundsvägen 9 1 februari 
TR 4 14 lgh Bygg Karlslundsvägen 13   2 februari  
TR 5 14 lgh Bygg, VVS Gripengatan 9   6 februari 
 
Allmänna utrymmen besiktigas vid respektive TR. Lokaler den 6 / 2 
 
Samling sker för parterna vid respektive port kl. 8:00. De boende i sina lägenheter. 
Besiktningarna startar uppifrån och ner i respektive hus. Någon exakt tid för lägenheter 
går ej att uppge då det beror på hur många anmärkningar som finns. 
Brf:s styrelse ombeds kalla de boende så tillträde kan ske samt närvara vid besiktning 
Med ombud då BM och TE ej går in själva om de boende inte är närvarande. 
 
Med vänlig hälsning: 
B.R. Brådhe Ingenjörsbyrå AB  
 
 
Styrelsens kommentar: 
- Se till att du har en lista på fel och sånt som behöver åtgärdas 
- Var hemma och ta emot besiktningsmännen 
- Om du inte är hemma men vill att besiktningmännen skall komma in i lägenheten, 
   mejla din lista till styrelsen@sveaett.se och lägg din nyckel i nyckelutrymmet i dörren. 
- Om du inte är hemma och inte lämnar lista: Oklart vad som händer då! 
 
 
För Rättelse av höjning p-platsavgifter: Vänd på sidan. 
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Rättelse: Höjning av p-plats-hyra 
 
Hej! 
 
På grund av bristande kontrolläsning blev det fel i utskick om höjning av p-platsavgifter. 
 
Såhär skall det vara: 
 
På senaste stämman i Brf Svea Ett 2016-10-27 beslöts att höja p-avgifter för att täcka större 
delen av den kommande kamerainstallationen (via Securitas). Styrelsen har beslutat att 
höjning skall ske med: 
- 100 kr per månad (P-plats) dvs 850 kr per månad (moms inräknad) 
- 50 kr per månad för MC-plats dvs 350 kr per månad (moms inräknad). 
Höjning startar 2017-01-01. 
 
Hyra för förråd i garaget påverkas inte. 
 
Styrelsen ber om ursäkt för bristande kontrolläsning! 
 
 
/Styrelsen Svea Ett 
styrelsen@sveaett.se 
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- Nu dags för 2-årsbesiktning 
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KALLELSE    -    Garantibesiktning av Brf. Svea 1,  71 lgh. 
 
Undertecknad besiktningsman kallar härmed till garantibesiktning (sk. Tvåårs besiktning) 
gällande nybyggnad av 71 lägenheter och allmänna utrymmen med adress Barkarbyvägen 
- Karlslundsvägen i Barkarby. 
 
TR 1 14 lgh Bygg Barkarbyvägen 60 30 januari 
TR 2 15 lgh Bygg Karlslundsvägen 5 31 januari 
TR 3 14 lgh Bygg Karlslundsvägen 9 1 februari 
TR 4 14 lgh Bygg Karlslundsvägen 13   2 februari  
TR 5 14 lgh Bygg, VVS Gripengatan 9   6 februari 
 
Allmänna utrymmen besiktigas vid respektive TR. Lokaler den 6 / 2 
 
Samling sker för parterna vid respektive port kl. 8:00. De boende i sina lägenheter. 
Besiktningarna startar uppifrån och ner i respektive hus. Någon exakt tid för lägenheter 
går ej att uppge då det beror på hur många anmärkningar som finns. 
Brf:s styrelse ombeds kalla de boende så tillträde kan ske samt närvara vid besiktning 
Med ombud då BM och TE ej går in själva om de boende inte är närvarande. 
 
Med vänlig hälsning: 
B.R. Brådhe Ingenjörsbyrå AB  
 
 
Styrelsens kommentar: 
- Se till att du har en lista på fel och sånt som behöver åtgärdas 
- Var hemma och ta emot besiktningsmännen 
- Om du inte är hemma men vill att besiktningmännen skall komma in i lägenheten, 
   mejla din lista till styrelsen@sveaett.se och lägg din nyckel i nyckelutrymmet i dörren. 
- Om du inte är hemma och inte lämnar lista: Oklart vad som händer då! 
 
 
För Rättelse av höjning p-platsavgifter: Vänd på sidan. 
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Rättelse: Höjning av p-plats-hyra 
 
Hej! 
 
På grund av bristande kontrolläsning blev det fel i utskick om höjning av p-platsavgifter. 
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På senaste stämman i Brf Svea Ett 2016-10-27 beslöts att höja p-avgifter för att täcka större 
delen av den kommande kamerainstallationen (via Securitas). Styrelsen har beslutat att 
höjning skall ske med: 
- 100 kr per månad (P-plats) dvs 850 kr per månad (moms inräknad) 
- 50 kr per månad för MC-plats dvs 350 kr per månad (moms inräknad). 
Höjning startar 2017-01-01. 
 
Hyra för förråd i garaget påverkas inte. 
 
Styrelsen ber om ursäkt för bristande kontrolläsning! 
 
 
/Styrelsen Svea Ett 
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Undertecknad besiktningsman kallar härmed till garantibesiktning (sk. Tvåårs besiktning) 
gällande nybyggnad av 71 lägenheter och allmänna utrymmen med adress Barkarbyvägen 
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TR 1 14 lgh Bygg Barkarbyvägen 60 30 januari 
TR 2 15 lgh Bygg Karlslundsvägen 5 31 januari 
TR 3 14 lgh Bygg Karlslundsvägen 9 1 februari 
TR 4 14 lgh Bygg Karlslundsvägen 13   2 februari  
TR 5 14 lgh Bygg, VVS Gripengatan 9   6 februari 
 
Allmänna utrymmen besiktigas vid respektive TR. Lokaler den 6 / 2 
 
Samling sker för parterna vid respektive port kl. 8:00. De boende i sina lägenheter. 
Besiktningarna startar uppifrån och ner i respektive hus. Någon exakt tid för lägenheter 
går ej att uppge då det beror på hur många anmärkningar som finns. 
Brf:s styrelse ombeds kalla de boende så tillträde kan ske samt närvara vid besiktning 
Med ombud då BM och TE ej går in själva om de boende inte är närvarande. 
 
Med vänlig hälsning: 
B.R. Brådhe Ingenjörsbyrå AB  
 
 
Styrelsens kommentar: 
- Se till att du har en lista på fel och sånt som behöver åtgärdas 
- Var hemma och ta emot besiktningsmännen 
- Om du inte är hemma men vill att besiktningmännen skall komma in i lägenheten, 
   mejla din lista till styrelsen@sveaett.se och lägg din nyckel i nyckelutrymmet i dörren. 
- Om du inte är hemma och inte lämnar lista: Oklart vad som händer då! 
 
 
För Rättelse av höjning p-platsavgifter: Vänd på sidan. 
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Rättelse: Höjning av p-plats-hyra 
 
Hej! 
 
På grund av bristande kontrolläsning blev det fel i utskick om höjning av p-platsavgifter. 
 
Såhär skall det vara: 
 
På senaste stämman i Brf Svea Ett 2016-10-27 beslöts att höja p-avgifter för att täcka större 
delen av den kommande kamerainstallationen (via Securitas). Styrelsen har beslutat att 
höjning skall ske med: 
- 100 kr per månad (P-plats) dvs 850 kr per månad (moms inräknad) 
- 50 kr per månad för MC-plats dvs 350 kr per månad (moms inräknad). 
Höjning startar 2017-01-01. 
 
Hyra för förråd i garaget påverkas inte. 
 
Styrelsen ber om ursäkt för bristande kontrolläsning! 
 
 
/Styrelsen Svea Ett 
styrelsen@sveaett.se 



Brf Svea Ett i Barkarbystaden  2016-11-30 (1) 

Till alla medlemmar i Brf Svea Ett. 
 
 
Innehåll: 
- Nu dags för 2-årsbesiktning 
- Rättelse av höjning p-platsavgifter 
 
 
Nu dags för 2-årsbesiktning 
 
Från B.R. Brådhe Ingenjörsbyrå AB kom igår följande meddelande: 
 

KALLELSE    -    Garantibesiktning av Brf. Svea 1,  71 lgh. 
 
Undertecknad besiktningsman kallar härmed till garantibesiktning (sk. Tvåårs besiktning) 
gällande nybyggnad av 71 lägenheter och allmänna utrymmen med adress Barkarbyvägen 
- Karlslundsvägen i Barkarby. 
 
TR 1 14 lgh Bygg Barkarbyvägen 60 30 januari 
TR 2 15 lgh Bygg Karlslundsvägen 5 31 januari 
TR 3 14 lgh Bygg Karlslundsvägen 9 1 februari 
TR 4 14 lgh Bygg Karlslundsvägen 13   2 februari  
TR 5 14 lgh Bygg, VVS Gripengatan 9   6 februari 
 
Allmänna utrymmen besiktigas vid respektive TR. Lokaler den 6 / 2 
 
Samling sker för parterna vid respektive port kl. 8:00. De boende i sina lägenheter. 
Besiktningarna startar uppifrån och ner i respektive hus. Någon exakt tid för lägenheter 
går ej att uppge då det beror på hur många anmärkningar som finns. 
Brf:s styrelse ombeds kalla de boende så tillträde kan ske samt närvara vid besiktning 
Med ombud då BM och TE ej går in själva om de boende inte är närvarande. 
 
Med vänlig hälsning: 
B.R. Brådhe Ingenjörsbyrå AB  
 
 
Styrelsens kommentar: 
- Se till att du har en lista på fel och sånt som behöver åtgärdas 
- Var hemma och ta emot besiktningsmännen 
- Om du inte är hemma men vill att besiktningmännen skall komma in i lägenheten, 
   mejla din lista till styrelsen@sveaett.se och lägg din nyckel i nyckelutrymmet i dörren. 
- Om du inte är hemma och inte lämnar lista: Oklart vad som händer då! 
 
 
För Rättelse av höjning p-platsavgifter: Vänd på sidan. 
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Undertecknad besiktningsman kallar härmed till garantibesiktning (sk. Tvåårs besiktning) 
gällande nybyggnad av 71 lägenheter och allmänna utrymmen med adress Barkarbyvägen 
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Allmänna utrymmen besiktigas vid respektive TR. Lokaler den 6 / 2 
 
Samling sker för parterna vid respektive port kl. 8:00. De boende i sina lägenheter. 
Besiktningarna startar uppifrån och ner i respektive hus. Någon exakt tid för lägenheter 
går ej att uppge då det beror på hur många anmärkningar som finns. 
Brf:s styrelse ombeds kalla de boende så tillträde kan ske samt närvara vid besiktning 
Med ombud då BM och TE ej går in själva om de boende inte är närvarande. 
 
Med vänlig hälsning: 
B.R. Brådhe Ingenjörsbyrå AB  
 
 
Styrelsens kommentar: 
- Se till att du har en lista på fel och sånt som behöver åtgärdas 
- Var hemma och ta emot besiktningsmännen 
- Om du inte är hemma men vill att besiktningmännen skall komma in i lägenheten, 
   mejla din lista till styrelsen@sveaett.se och lägg din nyckel i nyckelutrymmet i dörren. 
- Om du inte är hemma och inte lämnar lista: Oklart vad som händer då! 
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Rättelse: Höjning av p-plats-hyra 
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Besiktningarna startar uppifrån och ner i respektive hus. Någon exakt tid för lägenheter 
går ej att uppge då det beror på hur många anmärkningar som finns. 
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Med ombud då BM och TE ej går in själva om de boende inte är närvarande. 
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