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Nyckeltuberna (nytt datum) 
 
Den 29/3 – 31/3 kommer Låsmekano att montera nyckeltub i Din ytterdörr. Vi beklagar 
förseningen, men det var först idag (19/3), som Låsmekano hörde av sig. 
 
Detaljerad information kommer direkt från Låsmekano.   
Om inte tuben moteras nu kommer Du att få bekymmer/kostnader senare. 
 

Fläktlarm (blinkande röd lampa) 
 
Vi ber Dig kontrollera om Du har en blinkande lampa på fläktpanelen. V.v. meddela oss 
om Du har larm (har Du redan gjort det behöver Du inte göra det igen). Maila 
nedanstående eller lägg en lapp i brevlådan hos 57 A. Det är viktigt, att du meddelar 
oss, därför vi förhandlar om vilka åtgärder, som skall vidtagas, så att problemen inte 
återkommer. 
 

Containern 
 
Som vanligt kommer containern sista helgen i mars. 
 
Som vanligt får Du inte kasta miljöfarligt gods. 
 

Årsmöte     
 
Reservera  den 14 april (kl 19.00) för årsmöte. Utöver årsmötet kommer vi att informera 
om: 
 

 Värmesystemet 
 Fläktarna 
 Kostnadsutvecklingen. 

………… 
 
En tanke: 
”Vår bostadsrättsförening blir inte bättre, än vad Du själv gör den till!” 
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Helsingborg 2010-03-19 
 
 

          TILL SAMTLIGA HYRESGÄSTER 
                         BRF INGEGERD  
 
Vi ska på uppdrag av Er styrelse montera dörr nyckel tuber i Era 
lägenhetsdörrar,  detta kommer att gå till på följande sätt. 
 
Måndagen den 29 mars  
08:00-12:00 Lgh 1-11 
12:30-16:00 Lgh 12-22 
 
Tisdagen den 30 mars 
08:00-12:00 Lgh 23-33 
12:30-16:00 Lgh 34-47 
 
Onsdagen den 31 mars 
08:00-12:00 Lgh 48-57 
12:30-16:00 Lgh 58-67 
 
Det finns tyvärr ingen möjlighet att boka tid. 
 
Monteringen tar ca 15 minuter. 
 
Om ni inte har möjlighet att vara hemma så vill vi gå in med huvudnyckel, 
ni måste då godkänna detta genom att skicka ett mejl  eller ringa till 
Låsmekano innan fredagen den 26 mars. 
(Om ni ej bekräftat detta har vi ingen möjlighet att montera tuben.) 
 
Med vänlig hälsning 
Thomas Engström 
Låsmekano Säkerhetscenter 
042-201035 
info@lasmekano.se 
 


