
Brf Felicia Strand - medlemsbrev juni 2017
Hej allesammans! Här kommer några rader från styrelsen innan semestrarna.  

ÅRSSTÄMMA 

Föreningens årsstämman hölls på Park Inn 12 juni. Totalt deltog representanter från 19 
lägenheter. Här kommer en summering av vad som beslutades.

Ny styrelse

Följande personer röstades fram till ny styrelse:

· Hans Pettersson (Omval ledamot)

· Erik Sinander (Omval ledamot)

· Anna Jilmstad (Omval ledamot)

· Göran Reiman (Ny ledamot)

· Ingvar Larsson (Ny ledamot)

· Christian Sundin (Omval suppleant)

· Linus Nordgren (Ny suppleant)

Åtgärder för underhåll av fönster

Stämman antog det av styrelsen framlagda förslaget på att underhålla och täta fönster i samtliga 
av föreningens lägenheter. Förslaget baserades på den inventering som utfördes av Byggrevision 
Sverige AB i februari i år. Underlag till offert kommer nu inom kort att skickas ut för att dra 
igång arbetet.

DEN NYA SORTENS SILVERFISK
Vi har fått rapporter från medlemmar om en ny sorts silverfisk med spröt. Denna nya typ av 
Silverfisk är relativ vanlig i nybyggda hus bl.a. här i Hammarby Sjöstad. Silverfisken är helt 
ofarlig, men naturligtvis inte trevlig att ha hemma. Vi har varit kontakt med Anticimex och de 
råder dem som uppfattar att de har problem med Silverfiskar att kontakta dem för att få hjälp. 
Det finns två alternativa åtgärder, den en innebär att de kommer och sprider en speciell rök som 
dödar dem, alternativt att de skickar små insektsdosor som man ställer ut i lägenheten under en 
tid. Anticimex når man på Tel: 0770-18 77 87 (vårt försäkringsbolag är Brandkontoret).

VISA HÄNSYN EFTER KLOCKAN 22!
Styrelsen har fått klagomål från grannar och grannförening om högljudda tillställningar på 
balkonger. Vi rekommenderar att visa god hänsyn till varandra, speciellt efter klockan 22:00. 



ARBETE PÅ GÅRDEN, PGA LÄCKAGE I GARAGET

På grund av problem med vattenläckage in i garaget och i 23:ans källarförråd kommer arbete 
med tätning av garagets tak påbörjas under sommaren. Detta kommer tyvärr medför att man 
kommer bli tvungen att gräva på gården. Mer information kommer.

STAMSPOLNING

Föreningens avlopp behöver regelbundet spolas. Därför kommer en stamspolning ske under 
hösten vilket innebär att lägenhetsinnehavare kommer behöva antingen låna ut sin 
lägenhetsnyckel eller vara hemma vid tillfället. Mer information om detta kommer senare.

BRANDINFORMATION – SKILLNAD MELLAN LIV OCH DÖD
Se över ditt brandskydd. Köp gärna in brandfilt och brandsläckare. Var är bästa stället att ha en 
brandsläckare? Ställ den i sovrummet - då kan du komma ut. Observera att det inte finns någon 
gemensam brandsläckare i trapphusen eftersom dessa ofta används vid skadegörelse och sällan 
hjälper vid skarpt läge. Se över funktionen och säkerheten för brandsläckare och era gasgrillar. 
Om en brand inträffar så kan brandrök fylla trapphusen och sikten bli i princip noll. Därför SKA 
INTE NÅGRA FÖREMÅL (CYKLAR, SPARKCYKLAR; BARNVAGNAR, MÖBLER) förekommer i 
trapphusen. Om du måste ut snabbt och snubblar så har detta varit skillnaden vid verkliga 
bränder.

PARKERING AV CYKLAR PÅ AKTERGATAN
Vår grannförening på Aktergatan - Brf Sjöpärlan – äger den cykelparkering som finns i gången 
under husen. Det finns dessutom en skyllt uppsatt på väggen om just detta. De vädjar om att inte
ta deras parkeringar, istället bör vi nyttja våra egna framför exempelvis 25:an eller i 
cykelförrådet.

ORDNING OCH REDA I SOPPRUMMET
Tyvärr har vi återkommande problem med överfulla återvinningskärl och annat material i 
sopprummet. Detta medför tyvärr extra och onödiga kostnader för föreningen. Vid 
flyttstädningar och liknande aktiviteter rekommenderar vi att lägenhetsinnehavare tar hand om 
sina egna sopor och dess bortforsling.

GRANNSAMVERKAN – SIST MEN INTE MINST
Många av oss lämnar våra lägenheter för välbehövlig semester på annan ort. Tyvärr är det också 
en tid då inbrott ökar. Vi i styrelsen uppmanar er att hjälpas åt att försvåra för brottslingarna. 
Håll gärna extra koll på om något ovanligt inträffar, hjälp varandra att tömma postlådor medan 
ni är bortresta. Riksbyggen dygnet runt jour.

Vi önskar alla en härlig sommar!

/Styrelsen 

E-post: brffeliciastrand@gmail.com
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