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      Nummer 3 2009-2010 
      Bredäng 091125 
Byte garageportar. 
 
Tidpunkten för byte av våra garageportar är nu bestämd till vecka 2 2010. Det innebär en försening på c:a 1 
månad mot tidigare plan, vilket i sin tur beror på materialbrist, stålplåt, hos tillverkaren.  
Bytet börjar i garage 1 vid Ev , I området K-ringen finns 60 garage. För uppställning av ankommande portar, 
måste delar av parkeringen utefter Ev närmast Bv tas i anspråk, de dagar bytet pågår. Koner kommer att placeras 
ut för att markera var de nya garageportarna ska placeras. 
Om inga komplikationer inträffar byter man minst 10 portar/dag. Efter bytet i K-ringen går man vidare till Bv och 
därefter Lsv. 
Information om bytesdag sätts på din garageport, samt läggs i din brevlåda, någon eller några dagar innan bytet. 
Glöm inte: ingen bil i garaget, samt rensat på golv och väggar 3.5-4 meter in i garaget. Eventuell kostnad pga att 
bytet inte kan ske på utsatt dag, kommer att påföras garageinnehavaren. 
Kvittering av nycklar (2st.ingår) kommer att ske omg. efter bytet, extra nyckel kostar 150-. Närmare detaljer hur 
detta ska ske kommer senare. 
Garageinnehavaren får inte byta levererade lås. Om behov finns får varje medlem komplettera med extra lås. 
OBS! Det finns fortfarande möjlighet att beställa portöppnare med fjärrkontroll, kostnad 4.200-, som betalas 
direkt till Garageportexperten. 
 
Betalning av garageportarna. 
 
Det finns två möjligheter till betalning. 
Engångsbetalning 4 800 kr. 
Delbetalning 950 kr 
Betalningsdag är den 30 nov 2009-oavsett vilket val man gör.  
Betalningen görs till Plusgiro 552245-3. 
 
Väljer man delbetalning kommer den att delas upp på ytterligare fem betalningar. 
Dag År 
31/3 2010 
30/9 2010 
31/3 2011 
30/9 2011 
31/3 2012 

Beloppet på dessa betalningar kommer att anpassas till de villkoren vi får på lånet. Beloppet kommer inte att bli 
högre än den första delbetalningen. 
 
Inbrottsförsök. 
Natten den 24 november ( kl 00.10 ) var det någon som ryckte i ytterdörren på ett hus på Bredängsvägen. 
Se till att låsa dörrar, även på dagarna 
 
Brandvarnare. 
Glöm inte att kontrollera att brandvarnarna har ett batteri som är OK. Det bör finnas en brandvarnare i varje 
sovrum. 
 
Trevlig helg och God Jul. 
Önskar Bellmansringens styrelse 


