
SERENADEN 

Ett nyhetsbrev för oss som bor i HSB Brf Palatinen 
#2 2016 

KOM IHÅG 
Vi bor i en gemensam bostadsrättsförening, där vi alla behöver hjälpas åt för att få det så trivsamt som 
möjligt. Vi i styrelsen tar hand om det mesta i föreningen, men vi gör det på vår fritid; så vi hoppas att ni 
kan ha förståelse för att det kan ta lite tid ibland att handlägga era ärenden och att svara på frågor. 

Föreningsstämma 
Glöm inte bort vår föreningsstämma den 18 maj. 

Vi hoppas så klart att så många som möjligt av 

våra medlemmar tar sig tid för att ta del av den 

information om vårt gemensamma boende som 

ges. Stämman kommer hållas i Forumkyrkan på 

Serenadvägen 25. En formell kallelse till stämman 

kommer att skickas ut inom kort. Lättare förtäring, 

samt kaffe och te kommer att serveras före stäm-

man. 

Vattenskada i tvättstugan 
Vi har dessvärre fått en omfattande vattenskada i 

tvättstugan. Arbetet med tvättstugan kommer 

att påbörjas den 18 april. Tvättstugan kommer 

under tiden för arbetet vara helt avstängd. Det 

är i nuläget oklart hur länge tvättstugan kommer 

vara avstängd. Vi återkommer när vi har ett slut-

datum. 

Swish 
För att slippa hantering av kontanter i samband 

med betalning av gästlägenheten, och förenkla 

administrationen, har vi ordnat ett eget Swish-

nummer för Brf Palatinen. Numret är 123 669 94 

17 och vi ser gärna att så många som möjligt kan 

använda just Swish som betalningsmetod. 

Erbjudande från Handelsbanken 
Föreningens medlemmar har fått erbjudande från 

Handelsbanken i Nacka om förmånliga räntor på 

bolån. För att se aktuella räntor har Handelsban-

ken skapat en portal. Portalen hittar du på 

www.handelsbanken.se/nacka, klicka på ”Specia-

lerbjudande” längst ner på sidan till höger. 

Ventilationsfläkt 
Vi har under början av april bytt ut en från-

luftsfläkt till ventilationen i 13B. Frånluftsfläkten 

stannade vid flera tillfällen, vilket ledde till att 

flera lägenheter var utan fungerande ventilation. 

Översyn och underhåll av portar 
Inom kort kommer alla föreningens portar ge-

nomgå service och alla dörrstängare kommer att 

justeras. Alla dörrstängare till cykel- och barn-

vagnsrum kommer att bytas till en modell som går 

att ställa upp.  

Serenaden 
Serenaden är vårt nya nyhetsbrev som kommer att 

delas ut en gång varje kvartal. I Serenaden infor-

merar styrelsen om vad som hänt och vad som är 

på gång i föreningen. 

 

 

 


