
 

Brf   Felicia   Strand   -   medlemsbrev   september   2017 
 

H����������� 
Söndagen   den   22   oktober   kl   10.00   har   vi   traditionsenlig   höststädning   och   korvgrillning.   Höststädningen 
innebär   en   del   arbete   och   alla   bostadsrättsinnehavare   förväntas   delta   efter   förmåga.   Vi   ska   bland   annat 
göra   fint   på   innergården   och   städa   i   de   gemensamma   utrymmena.  
 
I   tvättstugan   finns   det   en   lista   med   arbetsuppgifter   där   du   kan   skriva   upp   dig   på   en   eller   flera   uppgifter 
som   du   utför   under   städdagen.   Om   du   inte   kan   delta   på   städdagen   kan   du   skriva   upp   dig   på   en   uppgift 
som   du   istället   utför   innan   städdagen.  

 

Vi   samlas   kl   10.00   och   håller   på   till   dess   vi   är   klara,   vilket   brukar   ta   ca   2   timmar.   Det   hela   avslutas   med 
korvgrillning   med   dryck   och   annat   lätt   tilltugg.   Varmt   välkomna! 

 

T������������� 
Under   sommaren   har   vi   haft   flera   uppskattade   initiativ   i   vår   trädgård   då   vi   bland   annat   har   köpt   in 
plantor   som   planterats.   Har   du   egna   idéer   som   du   skulle   vilja   förverkliga   på   vår   gård?   Då   är   du 
välkommen   att   gå   med   i   bostadsrättsföreningens   trädgårdsgrupp.   Intresseanmälan   skickas   till 
brffeliciastrand@gmail.com ,   ämne:   Trädgårdsgrupp.   Vi   kommer   också   under   vår   höststädning   att   fråga 
om   någon   är   intresserad   av   att   gå   med. 

 
VÄRMEN   I   FASTIGHETEN 
Styrelsen   vill   påminna   om   att   det   kan   vara   kallt   i   fastigheten   i   ca   tre   dagar   efter   en   häftig   köldknäpp.   Det 
tar   tid   för   värmesystemet   att   komma   i   gång.   Ventilerna   i   varje   lägenhet   ska   alltid   vara   öppna.   Bara 
fastighetsförvaltaren   (Riksbyggen)   får   röra   radiatorerna   i   gemensamhetsutrymmena.   Ni   som   har 
radiatorer   i   era   källarförråd   ska   se   till   att   de   är   påslagna.   Detta   är   viktigt   för   uppvärmningen   av 
fastigheten. 

 

ÅTGÄRDER   ENLIGT   STÄMMOBESLUT 
Vid   stämman   fattades   beslut   om   att   åtgärda   vissa   fel   vid   fönster   och   balkongdörrar   som   bl.a.   orsakar 
drag.   Åtgärderna   kommer   att   uföras   senast   före   påsk   2018.   Arbetena   kommer   att   kräva   tillträde   till   alla 
lägenheter.   Mer   information   kommer   senare. 

 
NY   TV-OPERATÖR 

Bredbandsbolaget   kommer   ta   över   Canal   Digital   som   tv-operatör   i   november. 
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FESTER   M.M. 

Under   sommaren   har   det   inkommit   enstaka   klagomål   på   högljudda   fester.   Till   en   viss   utsträckning   är 
enstaka   högljudda   fester   något   som   alla   som   bor   i   flerfamiljshus   har   att   acceptera.   Vissa 
förhållningsregler   finns   dock.   Vid   en   fest   bör   ljudnivån   sänkas   efter   kl.   22.   Hänsyn   måste   visas   till 
grannar.   Det   kan   vara   trevligt   att   informera   grannarna   i   förväg   genom   ett   anslag   i   trapphuset.   För   att 
styrelsen   ska   kunna   göra   något   med   eventuella   klagomål   på   störningar   måste   det   specificeras   vad   det   är 
som   stör,   vem   som   stör   och   vid   vilken   tidpunkt   störningen   inträffat.   Vid   upprepade   klagomål   kan 
styrelsen   behöva   utfärda   varning   till   vederbörande.   I   värsta   fall   kan   sådana   varningar   leda   till   att 
bostadsrätten   ”förverkas”   (dvs.   man   blir   tvungen   att   flytta).  
 
FÖRRÅD 

Det   finns   tomma   förråd   som   medlemmar   i   föreningen   kan   hyra.   Kontakta   styrelsen   för   mer   information. 
 
MARKARBETEN 

Till   följd   av   fuktskador   i   garage   och   i   källaren   under   uppgång   23   pågår   för   närvarande   markarbeten   på 
gården.  
 
ANDRAHANDSUTHYRNING 

För   all   form   av   uthyrning   av   lägenhet   i   andra   hand   (inklusive   t.ex.   AirBnB)   måste   tillstånd   sökas   hos 
styrelsen. 
 
OMBYGGNATIONER   I   LÄGENHETER 

Medlemmar   som   vill   renovera   eller   bygga   om   i   sina   lägenheter   är   skyldiga   att   undersöka   om   sådan 
ombyggnation   eller   reparation   är   tillåten   och   om   den   kräver   styrelsens   tillstånd.   Detta   framgår   av 
stadgarna.   Om   du   är   osäker   är   det   alltid   bättre   att   kontakta   styrelsen. 
 
Det   är   alltid   bostadsrättsinnehavaren   som   ansvarar   för   att   renoveringar   av   t.ex.   kök   och   badrum   görs 
fackmannamässigt.   Det   är   klokt   att   spara   kvitton   och   våtrumsintyg. 
 

ELBILSLADDNING   I   GARAGET? 

Styrelsen   håller   på   att   undersöka   möjlighet   för   elladdning   i   garaget.   Vi   vill   därför   undersöka   behovet   i 
föreningen.   Hur   mycket   är   du   som   har   garageplats   beredd   att   betala   extra   för   möjlighet   till 
elbilsladdning?   Anmäl   om   du   är   intresserad.  

 

STAMSPOLNING 

Stamspolningen   har   visat   att   våra   stammar   är   i   gott   skick. 
 

 

 



 

REKLAM 

Reklam,   lokaltidningar   m.m.   får   inte   läggas   på   postlådorna.   Varje   lägenhetsinnehavare   måste   själv 
slänga   den   post   som   han   eller   hon   inte   vill   ha. 
 

 
Vi   önskar   alla   en   fortsatt   trevlig   höst! 
/Styrelsen  

(e-mail:    brffeliciastrand@gmail.com )  

Fastighetsförvaltare   Riksbyggen,   telefon:   0771-860 860,   www.riksbyggen.se 
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