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DRÄNERING 
Under 2008 genomförde entreprenören 
L F Markconsult dräneringsarbeten på  
delar av våra fastigheter. Styrelsen har 
beslutat att huskropparna som berör port 
223–233 ska dräneras under 2009. 

ENERGIDEKLARATION 
En utökad energideklaration kommer in-
nan årsskiftet att genomföras av Energi-
Teamet EDAB AB.  
 
Med deklarationen samt tillhörande åt-
gärdsförslag och kostnadsanalys som un-
derlag kommer styrelsen fatta ett långsik-
tigt och ekonomiskt väl förankrat beslut 
angående effektiv energihantering. Det blir 
i nuläget inget byte av utrustning i värme-
undercentralerna som det tidigare informe-
rats om. 

EXTRA STÄMMA 
Föreningen ska hålla extra stämma den  
29 januari 2009 kl. 19:00 angående indi-
viduell elmätning. 
 
Ett underlag som förklarar för- och nack-
delar för medlemmarna kommer att tas 
fram. Styrelsen kommer även att redovisa 
sin ståndpunkt i frågan. 
 
Kallelse kommer att anslås i portarna. 

FÖRVALTNINGSAVTAL 
Förvaltningsavtalet med HSB avseende 
ekonomiska och administrativa tjänster är 
förlängt t o m 2010-12-31. 

ANTICIMEX 
När du som medlem kontaktar Anticimex, 
ska du alltid ange försäkringsnummer 
HSB-283071-1. 

STÄNGSEL & STAKET 
Befintligt trästaket längs med promenad-
vägen ovanför våra innergårdar, har under 
hösten monterats ned, bl. a på grund av 
det dåliga skicket på staketet.   
 
Beställning har gjorts avseende renovering 
av befintligt Gunnebostängsel längs med 
Vendelsömalmsvägen. Stängslet kommer 
att riktas upp och till vissa delar bytas ut.  
Arbetet kommer att ske under december 
månad 2008. 

TRÄD & BUSKAR 
Två stora popplar har tagits ned på gård 1, 
p.g.a. risk för rotinträngning på rören till 
dagvattennätet samt redan konstaterade 
skador på den asfalterade innergården. 
 
Önskemål framförs med jämna mellanrum 
om nedtagning av ytterligare träd framför-
allt gällande ett antal tallar. Styrelsen har 
dock en relativt restriktiv hållning till att ta 
ner fullvuxna och friska träd på våra går-
dar, och har därför valt att avvakta med 
ytterligare trädfällning. Träd som bedöms 
som skadade och som därför innebär en 
fallrisk har dock inventerats och tagits bort 
i ett tidigare skede.  
 
Beställning har gjorts avseende beskär-
ning av samtliga fruktträd. Arbetet kommer 
att utföras under vintern/våren 2009. 

MOTORVÄRMARUTTAG 
Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att 
sladdar till motorvärmare sitter kvar i elut-
taget när det inte används. Skälet är att 
det finns risk att ledningen kan vara ström-
förande och att det utgör en uppenbar risk 
för barn om de får för sig att leka med 
sladden. 
 
Luckan till el-stolpen ska alltid vara låst – 
när den används och även när den inte 
används. 



LEKUTRUSTNING 
I september genomfördes en säkerhets-
besiktning av samtliga lekutrustningar på 
våra gårdar. Inventeringen genomfördes 
av en auktoriserad besiktningsman och 
resultatet överlämnades i form av en skrift-
lig besiktningsrapport. Samtliga nedslag 
som påpekades har under senhösten åt-
gärdats. I vissa fall innebar det enda alter-
nativet till åtgärd att aktuell lekutrustning 
bortmonterades. Detta blev tyvärr fallet 
med våra gungställningar.  
 
Styrelsen har inför år 2009 avsatt vissa 
budgetmedel för inköp av ny lekutrustning. 

RADON 
Under 2007 genomfördes en radonmät-
ning i våra fastigheter av Gammadata. Nu 
har en radonmätningsrapport inkommit 
som visar att mätvärdena ligger under rikt-
värdena. 

PISKSTÄLLNING 
En ny piskställning kommer att monteras 
mellan gård 4 och 5. Om monteringen inte 
hinns med innan årsskiftet sker arbetet i 
vår. 

LÄGENHETSFÖRSÄLJNING 
Styrelsen har fattat beslut om att lägenhe-
ter ska besiktigas i samband med försälj-
ning. Syn av lägenhet ska i möjligaste mån 
utföras av fastighetsskötare, säljare och 
eventuellt köpare tillsammans. 

RENOVERING 
Om du planerar en större renovering av 
ditt badrum då väggbrunnen ska ändras till 
en golvbrunn måste du först kontakta för-
valtaren. Du måste även ha styrelsens 
godkännande. 

KRANAR & BLANDARE 
Föreningen står för kostnaden om en kran, 
blandare eller toalett är otät och droppar. 
Blandare och kranar ska vara av märket 
FM Mattsson eller Mora (inga lyxmodeller). 
Felanmäl det som är trasigt via HSB, så 
åtgärdar fastighetsskötaren felet. 

ANSLAGSTAVLOR 
Nya anslagstavlor är uppsatta i varje port. 
Anslagstavlorna är främst avsedda för 
information relaterad till Brf Alfågeln, inte 
lokala pizzerians meny. 

STÖRNINGAR 1 
Vid eventuella störningar och icke önsk-
värda besök från obehöriga vid grillplat-
serna/pergolorna, kontakta styrelsen. 

STÖRNINGAR 2 
Våra fastigheter består till stor del av be-
tong vilket gör att ljud (och oljud) transpor-
teras långa sträckor. Ta hänsyn när ni ska 
borra, tvätta, festa etc.  
 
Borra eller hamra aldrig efter kl. 20.00. På 
helger bör man inte borra eller hamra före 
kl.10.00.  
 
Tvättmaskiner och framför allt centrifuger 
är också något som kan vara störande.  
 
Ska du ha fest så bör du anslå detta i 
trapphuset så att dina grannar blir informe-
rade. 

P-TILLSTÅND 
När bilar ställs upp tillfälligt på gårdarna 
vid in- och utflyttning bör ni höra av er till 
styrelsen för att få ett tillfälligt p-tillstånd, 
annars riskerar ni p-böter.  
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