
 

 

 

Klagomål över störningar i Brf Vingen i Täby 
Jag/vi upplever att störningarna kommer från följande bostadsrättshavare: 

Namn:  
Adress:  

 

Listan fylls i av var och en, inte gemensamt med andra boende. 
Kom ihåg att fylla i alla begärda uppgifter. 

Datum Klockslag Art av störning (så detaljerat som möjligt) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Med störning avses sådant som bryter mot föreningens ordningsregler, stadgar eller Sveriges Lag. 
Detta kan vara högljudda grannar eller andra former av störningar, t.ex. hotelser. 

Ort och datum:  
  
Underskrift:  
  
Namnförtydligande:  
  
Adress:  
  
  
Telefon dagtid:  Kvällstid:  Mobil:  
 

E-post:  
 

Posta eller lägg den ifyllda och undertecknade störningslistan i brevinkastet till: 
Brf Vingen i Täby 
Radarvägen 23, 6 tr, lgh 1302 
183 61  Täby 

Tvättstugenyckeln passar i portlåset 

Du kan även maila en inskannad kopia till styrelsen@vingentaby.se  

Uppgifterna behandlas konfidentiellt och lämnas inte ut till obehörig. 

Lämna alltid kontaktuppgifter, anonyma rapporter saknar värde och kommer inte behandlas av styrelsen. 
Ditt namn/telefonnummer lämnas inte ut till motpart eller myndighet. 

mailto:styrelsen@vingentaby.se
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