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Sommarinfo 

Fastighetsskötare Peter Hulander har semester 

vecka 28,29,30 (12/7 t.o.m 1/8) 

Under tiden sköts området av Janne Hansson 

förutom under vecka 30 då ersättare från 

Farmartjänst tar hand om skötseln. 

Felanmälan 07,00-16,00 Tfn: 0705-269467. 

Vid problem utanför denna tid kan ni kontakta 

någon i styrelsen 

 

Nytt avtal med Telenor 

Vi har tecknat nytt 3-årsavtal med Telenor 

från oktober gällande TV och bredband.  

Det nya avtalet gällande bredbandet innefattar 

bl a fördubblad hastighet och utbyte av div. 

komponenter i apparatrummen.  

Avtalet är prismässigt oförändrat. 

Mer information kommer när det blir aktuellt. 

Vad gäller TV-avtalet är detta oförändrat. 

 

Skador i trapphus 

Vi har noterat att tegelväggarna i vissa trapp-

hus är skadade p g a att armeringen rostat.  

Det innebär att vi behöver bygga om trapphu-

sen i några uppgångar.  

Detta arbete är nu beställt för två uppgångar 

(28B, 28C) och beräknas starta i september 

månad.  

Berörda lägenhetsinnehavare informeras när 

det blir aktuellt. 

 

Cykelställ 

 Vi kommer med start i höst att anlägga nya 

cykelställ och bygga tak över redan befintliga 

uppställningsplatser för att ge möjlighet att 

ställa fler cyklar väderskyddade.  

Bygglov är beviljat.  

För intresserade finns ritningar att studera på 

fastighetsexpeditionen. 

 

Laddstolpar för elbilar 

Styrelsen har ansökt om bidrag till 4 st  

laddstolpar  för elbil för att ev. anlägga dessa. 

Vi kommer i höst att efterhöra medlemmarnas 

intresse i frågan för ytterligare planering. 

 

Bil till vaktmästeriet 

För enklare transporter för föreningens  

räkning har vi köpt en mindre skåpbil. 

 

Hemsida för Brf Sandslätt. 

https://brfsandslatt.se  

Tänk på vår hemsida där vi lägger ut  

information löpande, som komplement till den  

pappersinformation som delas ut till  

medlemmarna. 

 
Om någon vill skriva något i Sandslättsnytt så 
hör gärna av Er till någon i styrelsen. 

Styrelsen önskar alla en trevlig Sommar 
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Felanmälan till Telenor 
Alla fel gällande IP-telefoni bredband eller ka-

bel-TV skall göras av var och en direkt till Te-

lenor tel: 020-222 222,  

alla dagar 08.00 – 22.00. 

 

 

Fastighetsskötare: 
Peter Hulander 

Mobil: 0708-82 49 11 

E-post: .info@brfsandslatt.se  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Styrelsen 
Ordförande             

Thomas Nord   

0709 502816 

Vice Ordf 

Martina Falkehag/Kinn 

0705 629599 

Sekreterare 

Bjarne Hansson 

0707 365390 

Ledamot 

Lasse Larsson 

0731 510578 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HSB Förvaltning, Falkenberg 
0771-101030 

Felanmälan: 
Felanmälan 07.00 – 16.00,  

tel. 0708-824911 (Peter Hulander)  

Efter kontorstid: 
Kontakta någon i styrelsen 

Telenor (Kundservice) 
020-222 222  Alla dagar 08:00-22:00 

Länsförsäkringar i Halland  
035-15 10 00 

Försäkringsnummer: 3021148 

Anticimex 
Samma nummer som till Länsförsäkring. 

 

 

Ledamot 

Eva Asplund 

 0702 114821 

Repres.HSB 

Jan Svensson 

0708 824906 

Revisor 

Margot Halvarsson 

0705 128420 
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