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P-platser 
Alla parkeringsplatser är nu uthyrda. Vill du ställa dig i kö för en p-plats eller ett 
garage, mejla till föreningens hyresadministratör gunnel.hyldig@teoge.se. 
  
Försäljning av lägenheter 
Vi har sålt en lägenhet vilket har gett ett bra tillskott till föreningens ekonomi. Fler 
lägenhetsförsäljningar är också på gång. 
 
Höststädning 
Styrelsen planerar för en höststädning i oktober för alla boende i föreningen. Vi i 
styrelsen ser denna dag som en möjlighet att få träffa er alla och presentera oss. Vi 
hoppas att så många som möjligt kan delta. Mer information kommer inom kort! 
 
Möte med förvaltaren Teoge 
Vi i styrelsen har träffat förvaltaren Teoge för att prata igenom hur vårt samarbete 
ska se ut framöver.  
 
Tidlås för tvättstugan 
För er boende som använder tvättstugan vill vi poängtera att sista tvättpasset tar slut 
kl. 22.00. Det finns numera ett tidlås som automatiskt stänger av belysning och 
tvättmaskiner 22.15. Detta för att respektera de som bor ovanpå tvättstugan.  
 
Information om nyckelbrickor 
Till varje lägenhet finns en blå nyckelbricka som går till tvättstugan och miljöstugan.   
Om du tappar bort din nyckelbricka, kostar det 250 kronor att få en ny. Hör av dig till 
Teoge om du har tappat bort din bricka. De kommer då att skicka en faktura på 
detta belopp som måste betalas innan du kan få ut en ny bricka.  
 
Ny fastighetsskötare 
Vi vill välkomna föreningens nya fastighetsskötare Robin till BRF Fyrhöjden. Den 
tidigare fastighetsskötaren Tommy har tyvärr slutat på grund av dåligt bemötande 
från boende här i föreningen, vilket vi tycker är väldigt tråkigt. Har du som boende 
klagomål eller frågor, ring istället till Teoge och be att få prata med en ansvarig för 
vår förening.  
 
Miljöstugan 
Det är fortsatt stökigt i miljöstugan och vi vill göra er uppmärksamma på att detta 
inte bara påverkar trivseln, utan även kostar mycket pengar för föreningen – pengar 
som vi skulle kunna använda till något bättre ändamål för er boende!   
 
Vill du ha infobrevet i din mejlbox? 
Ett flertal boende har redan anmält sitt intresse för att få infobrevet även i 
elektronisk form och vi vill påminna om att möjligheten finns! Skicka ett mejl till 
info@brffyrhojden.se med ditt namn och lägenhetsnummer så ordnar vi det till nästa 
brev.   
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