
Brf Felicia Strand - medlemsbrev april 2017

Hej och hoppas ni har det fint i vårsolen, snart kommer våra körsbärsträd att blomma, men innan dess lite 
information till er all i ett nytt medlemsbrev. 

MOTIONER TILL ÅRSSTÄMMA – SENAST 30 APRIL
Årsstämman kommer vara 12 juni, 18.30 på Park Inn (separat kallelse kommer). Har du någon ide som kan göra 
vår förening bättre? Då kan du skriva en motion som kommer behandlas på årsstämman. Lägg din motion i 
föreningslådan i 25:an eller skicka den till brf-mailadress: brffeliciastrand@gmail.com

Motioner som inkommit efter 30 april kommer inte att behandlas på stämman.

INFORMATION OM VÄRMEBESIKTNING OCH OVK
Vi har nu lagt ut dokumentation om värmebesiktning och OVK. För att läsa dokumentationen så går ni till 
www.Riksbyggen.se. Om ni inte tidigare har loggat in på Riksbyggens sida så skapar ni först ett konto. Så här 
hittar ni till:

 Värmebesiktning finns under: Vår förening/ våra dokument/ besiktningar/ styrelsens besiktningar/ 
värmebesiktning februari 2017

 OVK finns under: Vår förening/ våra dokument/ besiktningar/ OVK

ÖPPNA VENTILATIONEN I DINA FÖNSTER - MINSKA KALLRASET.
Vid både 10 års besiktningen och senaste värmebesiktningen framkom att ventilerna i fönstren SKA VARA 
ÖPPNA och är en del av förklaringen till kallras. Om du stänger dina ventiler så blåser ventilationssystemet i 
huset ändå ut lika mycket luft från huset. Detta betyder att i lägenheter som har ventilerna öppna så kommer 
hastigheten på luften som sugs in att öka och medföra ett kallras (kall luft som med hög hastighet blåser in och 
inte hinner värmas upp). Om samtliga lägenheter öppnar ventilationen minskar detta problem. Detta gäller också 
på lägenhetsnivå - stänger du luftventilen i t.ex. sovrummet så kommer inblåsningen av luft genom fönstret i 
vardagsrummet att öka.

STÄDDAG 23 APRIL KLOCKAN 10.00 
Ett säkert vårtecken är vår städdag som går av stapeln 23 april klockan 10. Information om städdagen finner ni 
också på varje entrédörr. Efter avslutad städning så har vi traditionsenlig korvgrillning. Som tidigare informerats 
om så kommer vi också transportera bort övergivna cyklar. Vi hoppas att så många som möjligt är med och 
hjälper till att göra vår omgivning fin. Om du inte kan delta den 23 så går det även att göra städuppgifter innan, 
anslag om arbetsuppgifter finner ni i tvättstugan. 

TRÄDGÅRDSGRUPPEN
I vår bostadsrättsförening så finns det en trädgårdsgrupp med Christian i styrelsen som sammankallande. För de 
som har intresse av att hjälpa till med planering, utveckling och vård av vår trädgård, hör av er via styrelsens mail 
eller prata med Christian eller någon annan i styrelsen på plats under vårstädningen.

SILVERFISKAR
Vi har problem med en ny sorts silverfiskar. Om ni har upptäckt dessa hos er så meddela oss i styrelsen via brf-
mailen så att vi får förståelse för hur vanliga de är hos oss. Vi frågar just nu Anticimex för att få deras 
rekommendation hur vi skall hantera problemet. 

http://www.riksbyggen.se/


SÄKERHETSPUNKTER
• Så här års brukar är det inte ovanligt att lägga trall på balkong och terass, tänk då på att trät måste ligga så att 

vattnet kan rinna av balkonger och terasser. Inte längsgående med fasaden. Lätt att glömma, därför vill vi 
påminna om detta. 

• Det är också trevlig med blomlådor, tänk då på att blomlådor och krukor inte få hänga på utsidan av räcken, pga
risk att ramla ned på någon förbipasserande. 

• Sist vill vi påminna om att det inte är tillåtet att ställa sker i trappuppgångar och källargångar, pga brandrisken. 

VAD SKALL VI ANVÄNDA VÅR GÅRD TILL?
Vi tar tacksamt emot idéer för hur vi bäst planerar vår gård. Idag har vi rabatter och en inofficiell fotbollsplan samt 
en sandlåda. Roliga saker men svåra att få att fungera bra. Rabatten blir nedtrampade av små fotbollsfötter, 
gräsmattan blir lätt en lerplan och sandlådan har vi problem med kattbajs. Hur tycker ni vi skall planera vår gård? 
Skall vi tänka om?

Vi önskar alla en fortsatt härlig vår!

/Styrelsen 

e-mail: brffeliciastrand@gmail.com
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