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Detta är det elfte Nyhetsbrevet för köpare i Brf Lillhagsparken1 & 2. Breven distribueras digitalt via email till 

köpares adresser och anslås även på projektsidan https://brflillhagsparken.se under menyvalet ”Följ 

projektet”. 

Se tidigare Nyhetsbrev! 

Nu närmar det sig inflyttning för Etapp2 och vi rekommenderar att läsa igenom detta och även tidigare 

Nyhetsbrev för att inte missa någon information. If you don´t read or speak Swedish it´s your own responsibility 

to have these News Letters translated and absorbe the information in here! 

 

Beträd ej arbetsområdet! 

På Etapp2 pågår nu arbetet intensivt. Även om stängslet är bortplockat så är det fortfarande en arbetsplats. 

På kvällar och helger är området larmat. Vi vet att många är nyfikna men ber alla att inte gå in på området. 

Enda undantaget den gemensamma syn som tidigare är annonserad (se igen schemat nedan). Kom ihåg att 

vara på plats några minuter innan er tid – och vänta utanför lägenheten. 

Schema gemensam syn Etapp2 

 

 

 

https://brflillhagsparken.se/


Stöld av cykel 

En cykel har tyvärr blivit stulen vid Etapp1. Kom ihåg att det finns ett särskilt cykelrum per etapp - om man vill 

låsa in sin cykel. Bra också om vi alla hjälper till att hålla uppsikt över området – och kanske ställa en fråga om 

man ser någon person på området som man inte känner igen som en granne… 

Energideklaration 

Nu är även energideklarationen klar för Etapp2. Även här så gäller Energiklass A för alla hus! Certifikatet för 

alla adresser finns som bilaga till detta Nyhetsbrev. 

Mått Terapislingan 36 

En måttsatt ritning fanns inte med i Nyhetsbrev Nr 6 för Terapislingan 36. Den finns nu här nedanför 

 

Plantering buskar och träd 

Plantering av buskar och träd sker på båda etapperna med start under nästa vecka, vecka 46. 

Skärmväggar plan 2 

Skärmväggar vid uteplatser monteras på båda etapper under början av december. 

Extrastämma, nytt datum 

Extrastämma för Etapp1 kommer inte att hållas 24 nov. Nytt datum för extrastämman är onsdag 11 januari. 

Plats och tid blir restaurang Eken kl 18-19. Separat kallelse kommer att distribueras i början av december. 

Motsvarande extrastämma för Etapp2 planeras nu till mitten av februari. 
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