
Brf Felicia Strand - medlemsbrev februari 2017 

Hej och god fortsättning! 2016 är redan över och 2017 är här med sitt första medlemsbrev.  

INFORMATION OM AVGIFT 
Styrelsen har beslutat att låta avgifterna ligga oförändrade. Det vill säga vi kommer inte att genomföra någon höj-
ning eller sänkning av avgifterna under 2017. Föreningen har en stabil ekonomi och vi har för närvarande bank-
lån till en bra nivå, men vi ser samtidigt att underhållskostnader och reparationskostnader ökar i takt med att hu-
set åldras. Med den nivå vi har nu (som varit oförändrad i några år) så har vi en bra balans och god möjlighet att 
hantera framtida möjliga räntehöjningar. 

KANALFÖRÄNDRINGAR CANAL DIGITAL  
Information från Canal Digital Kabel-TV: 

Från den 8 december kommer Eurosport 1 i SD och HD att ersätta MTV. En annan nyhet är att Kanal 5 HD, Di-
scovery Channel HD, Kanal 9  HD, Kanal 11 HD och TV12 HD läggs till i ditt grundpaket. För att uppdatera kanal-
listan behöver du starta om  din tv-box. För frågor vänligen kontakta Canal Digital Kabel-TV 0770-11 55 11 

VÄRMEN I LÄGENHETERNA 
I november gjordes en kontroll av värmen och elementen i lägenheterna. Av det protokoll som styrelsen fick strax 
före jul kan konstateras att det inte är fel på elementen, men att det finns relativt stora problem med kallras i 
framförallt uppgång 21 och 27. Styrelsen kommer utföra en uppföljning av novemberbesiktningen/åtgärdsinven-
tering med start v7. Tänkbara åtgärder att gå vidare med är åtgärder för fönster och dörrar, eftersom det finns 
indikationer på att dessa behöver tätas om och i vissa fall även riktas eller hängas om. Det kan upplysas om att 
bostadsrättsinnehavare själva ansvarar för underhåll av fönster och dörrar enligt stadgarna. Eftersom detta är ett 
problem som påverkar många så jobbar styrelsen på att se hur vi kan hitta en åtgärd som kan samordnas. 

Som vi skrivit om tidigare så skapar de snabba temperatur förändringarna utmaningar för vårt hus att hänga med 
och hålla en jämn temperatur. I år gick vi från sensommarvärme till riktigt kyliga nätter på bara några dagar. Vi 
jobbar aktivt med denna fråga och vi har bland annat skapat en rutin från och med 2017 som innebär att vi kom-
mer enligt schemalagt datum starta värmen tidigare på hösten för att vara mer förberedda på den kyla som kom-
mer.  

VAR RÄDD OM VÅR FASAD 
Vårt hus har en enstegstätad fasad vilket gör den känslig mot fukt. Det är därför viktigt att vi inte gör hål i fasaden 
så att fukt släpps in och skapar mögelproblem. Det är därför absolut förbjudet att göra hål i vår fasad, så vänligen 
borra inte i fasaden för att sätta upp lampor, blomhållare, infravärme etc. Tänk även på att det inte är tillåtet att 
ha blomlådor som hänger utanför fönster eller balkonger utan de måste i så fall hänga inåtvänt. 

SOPRUMMEN 
Att hålla ordning och reda i ett soprum som används av många är en utmaning för många föreningar. Vi har 
märkt en klar förbättring och vi är tacksamma för att alla tar ansvar att hålla efter och se till att vi viker våra kar-
tonger, lägger saker i rätt fack osv. Vi har under året börja tvätta behållarna för att de skall vara fräschare och vara 
trevligare att använda. Vi har även utrett möjligheten med att få in ett nytt kärl för att slänga plastförpackningar. 
Efter många diskussioner har vi beslutat att avvakta p g a att vi inte har plats för ett kärl som är tillräckligt stort 
för en förening av vår storlek och det skulle innebära en hög kostnad om en mer frekvent tömning av kärlen än 
varannan vecka skulle behövas. 
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MILJÖ OCH ENERGI 
Vi jobbar kontinuerligt med att försöka hitta nya möjligheter att att spara miljön och våra gemensamma pengar. 
Senast är att vi successivt byter ut lamporna i våra trapphus till LED-lampor, de både drar mindre ström samt hål-
ler längre. Vi har även tittat på möjligheten att få ljuset att släckas och tändas snabbare och mer automatiskt. Vi 
valde dock inte att genomföra denna ändring då återbetalningstiden för investeringen var mer än 30 år. Fler goda 
idéer eller intresse att själv bidraga i projekt för att förbättra vår förvaltning av vårt hus välkomnas. Hör då i så fall 
av er till styrelsen via den e-mail-adress som finns längst ned i brevet.  

TRÄDGÅRDSGRUPPEN 
Vi har i föreningen en trädgårdsgrupp med fyra medlemmar. Trädgårdsgruppen jobbar för att vi alla skall få en 
trevlig innergård och omgivning med blommor och buskar. Är någon intresserad så går det bra att ansluta till 
gruppen, maila då ditt intresse via föreningens e-mail som syns längst ned i brevet. Timingen är bra då vi snart 
skall börja planera inför vårens arbete och planteringar.  

SNÖ OCH IS 
Vi har skrivit avtal med “Plantera Med Mera” som också hjälper oss med vår trädgårdsskötsel under somrarna. 
Plantera Med Mera kommer och skottar när det kommer mycket snö. Vi har även köpt in spadar så att vi själva 
kan hålla efter, när vi känner att det behövs. Tänk också på att ni måste skotta era balkonger om det kommer 
mycket snö och speciellt om den tinar och blir blött. Var dock försiktig så att ni inte kastar tung snö på någon för-
bipasserande.  

SANDLÅDAN 
Vi vill också informera om att sandlådan på vår gård kommer att vara stängd till april för att rengöras.  

GRANNSAMVERKAN 
Grannsamverkan är det effektivaste vapnet mot inbrott enligt polisen. Så var därför gärna lite extra vaksam på 
vilka som rör sig i våra lokaler. Ta gärna hjälp av varandra att hålla ett extra öga när ni är bortresta. Styrelsen 
utreder just nu vad det skulle kosta att vi har passersystem med liten bricka istället för tex kod. Era egna idéer 
och förslag för hur vi höjer säkerheten i vårt hus är som alltid välkomna. 

  

 
Vi önskar alla en riktigt bra start på det nya året! 

/Styrelsen  

e-mail: brffeliciastrand@gmail.com 

Fastighetsförvaltare Riksbyggen,  

Telefon: 0771-860 860, www.riksbyggen.se
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