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Rosenlundshöjden - sista
informationsbrevet
Nu har vi många härliga sommarveckor framför oss. Förhoppningsvis med det väder vi
allra mest önskar, sol och blå himmel! I detta sista informationsbrev informerar vi dig om
vad som händer i projektet Rosenlundshöjden och vi vill passa på att tacka dig för visat
förtroende.
Det är med stolthet vi nu kan börja anse Rosenlundshöjden som helt färdigställt.
Innergården
Den 20 juni kan vi äntligen öppna gården. Tyvärr har arbetena med räckena dragit ut på
tiden och fortfarande återstår justeringar. Till följd av detta kommer gården tidvis att
spärras av för dessa arbeten. Detta innebär också att sopsugsnedkastet för hushållssopor
på gården kan tas i bruk och kärlen för hushållssopor kommer tas bort ur
återvinningsrummet i garaget.
Byggarbeten i närområdet
Som vi tidigare meddelat kommer färdigställandet av Stockholmshems projekt på
grannfastigheten dra ut på tiden, vi har tyvärr inte fått några ytterligare besked. Detta
kommer också att medföra att upprustningen av parken tar längre tid än beräknat
eftersom arbetena är beroende av förstärkningsarbeten i marken vid Stockholmshems
parkhus. JM kommer inte att bygga trappan längs fasaden mot parken som det tidigare
var planerat, den kommer att byggas av Stockholms stad och troligen inte förrän parken
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färdigställs. Vi hoppas däremot att Stockholm stad kan göra en provisorisk trappa eller
gångväg från Tideliusgränd bort mot Swedenborgsgatan för att underlätta er väg till Södra
station, Medborgarplatsen med mera.
Felanmälan
Om du upptäcker något fel i din nya lägenhet eller vill namnändra på postfacket i
trapphuset kan du anmäla det till JMs Kundservice på:
Tel: 020-731 731 alt E-mail: kundservice@jm.se
Öppettider: Mån-Fre 07.00-16.00
Har du frågor om Telias produkter vad gäller TV, telefon och bredband kan du kontakta
dem via deras kundtjänst på 90 400.
Brf-sida
Vi vill påminna er att i fortsättningen kommer information om ert boende läggas upp på
Rosenlundshöjdens Brf-sida. Där hittar du även som medlem information om
fastigheten och föreningen. Har du inte redan skapat dig en inloggning gör du det där
genom att använda inbjudan-koden: Brf Rosenlundshöjden 2016. För frågor och support
kontakta Smart Brf direkt på: info@smartbrf.se.
Stort lycka till i ert boende och hoppas ni får en fantastisk sommar!
önskar
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