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NY MARKENTREPRENÖR 
Föreningen har tecknat ett 2-årsavtal med 
Elisons angående markskötsel (inkl. snö-
röjning och halkbekämpning). Avtalet bör-
jar gälla fr. o m 1 januari 2012. 

FJÄRRVÄRME 
Vattenfall höjer priset på fjärrvärme med 
ca 2,2 procent fr. o m den 1 januari 2012.  

Det nya rörliga priset blir 374 kr/MWh och 
den nya fasta avgiften hamnar på 277 
kr/MWh. Flödesavgiften på 1 kr/m3 är 
oförändrad. Samtliga priser är exkl. moms. 

MC- OCH MOPEDGARAGET 
Nu är MC- och mopedgaraget utbyggt så 
att antalet platser har utökats till 11 st. De 
som sedan tidigare har ställt sig i kö har 
blivit erbjudna en plats enligt turordningen.  

Fr. o m 1 januari 2012 är kostnaden för att 
hyra en plats i garaget 150 kr per månad. 

Är du i behov av att hyra en plats så besö-
ker du expeditionen och skriver upp dig på 
kölistan. 

BASTU 
Nyttjande av bastun har hittills varit gratis 
för de boende men fr. o m årsskiftet kom-
mer avgiften bli 500 kr för 12 månader 
samt 250 kr för 6 månader.  

Kontakta Brandbergens Låshörna om du 
är intresserad av att bada bastu efter års-
skiftet så hjälper de dig med behörighet 
via passerbrickan. 

 

MOTIONER 
Enligt stadgarna så ska medlem som öns-
kar visst ärende behandlat på ordinarie 
föreningsstämma, skriftligen anmäla ären-
det till styrelsen före februari månads ut-
gång. 

ANDRAHANDSUTHYRNING 
Följande gäller för andrahandsuthyrningar: 

• Brf Alfågeln ser mycket restriktivt på 
andrahandsuthyrningar generellt. Då fö-
reningens framtid vilar på medlemmar-
nas insatser så är det en viktig förutsätt-
ning att de bor i föreningen. 

• Tillåtelse att hyra ut i andrahand sker 
enbart i undantagsfall och mycket re-
striktivt. 

• Medlemmen måste alltid begära tillåtelse 
för andrahandsuthyrning. Medlem som 
trots uppmaning ändå hyr ut utan till-
stånd riskerar att förverka sin bostadsrätt 
och får flytta från föreningen. 

• Ansökan om andrahandsuthyrning ska 
ske innan hyresgästen flyttar in. 

• Studier och arbete på annan ort, under 
begränsad tid, är typiska fall där andra-
handsuthyrning kan beviljas. I särskilda 
fall där personlig konkurs kan inträffa är 
ett annat exempel. Beaktansvärda skäl 
kan enbart vara tillfälliga. 

• Medlem som hyr ut är alltid ansvarig, fullt 
ut, mot vad andrahandshyresgästen kan 
tänkas ta sig till, bl. a gäller detta betal-
ningsskyldigheten för hyran. Dessa skyl-
digheter kan inte avtalas bort. 

• Andrahandsuthyrning beviljas enbart för 
maximalt sex (6) månader i taget. 

• Beslut om andrahandsuthyrning, som 
följer ovanstående principer, tas av sty-
relsen. 

• Beslut om vägrad andrahandsuthyrning 
kan prövas i hyresnämnden. 



ÅTERVINNINGSSTATIONEN 
Nyligen fick du information om återvin-
ningsstationen som nyligen har tagits i drift 
i det mellersta sophuset.  

Men det tål att upprepas att återvinnings-
hanteringen är på prov. Om hanteringen 
inte sköts – och därmed inte fungerar till-
fredsställande – så måste styrelsen åter 
överväga om det överhuvudtaget ska fin-
nas möjlighet till återvinning inom före-
ningen. 

LEVANDE LJUS 
Glöm inte att släcka ljusen! Kvarglömda 
ljus är en vanlig orsak till bostadsbränder 
under jultiden.  

Tänk på följande: 

  Lämna inte levande ljus obevakade. 

  Lämna aldrig barn eller husdjur en-
samma med levande ljus. 

  Använd aldrig ljusstakar av trä, plast 
eller annan brännbart materiel. 

  Dekorera inte julgruppen eller ljussta-
ken med brännbart materiel. 

  Tända ljus ska alltid stå på säkert av-
stånd från gardiner eller annan inred-
ning som kan ta eld. 

DET ÄR INTE TILLÅTET ATT… 
…ta bort befintlig radiator (element) eller 
att installera handdukstork som värms via 
radiatorvattnet. 

…att installera golvvärme, vare sig elekt-
risk eller vattenburen. 

…att ansluta köksfläkt eller spiskåpa till 
ventilationskanalen (vid fettansamling kan 
eventuell brand sprida sig via fläkttrum-
man till andra delar av fastigheten). 

DAGVATTENBRUNNAR 
Det är absolut förbjudet att hälla ut t ex 
kakelfix, målarfärg eller dylikt i dagvatten-
brunnarna. Föreningen har haft stora om-
kostnader för rensning efter utsläpp av 
otillåtna produkter.  

Om du anlitar någon entreprenör i sam-
band med lägenhetsrenovering så bör 
denne göras uppmärksam på att dagvat-
tenbrunnar inte får användas för att göra 
sig av med restprodukter. 

NÄR JULGRANEN SKA UT 
Som traditionen bjuder så finns det från 
första advent en ståtlig och belyst julgran 
vid huvudinfarten till området. 

För oss som även ska ha en egen julgran i 
lägenheten så kommer vi till sist till dagen 
då den ska ut – tänk då på att granar är att 
betrakta som trädgårdsavfall och ska läm-
nas hos återvinningscentralen i Jordbro – 
inte slängas utanför sophusen eller på 
innergårdarna. 

 

ÖPPETTIDER 

Expeditionen och containern avsedd för 
grovsopor har öppet kl. 19.00–20:00 vid 
följande datum:  

• 29 december 
• 12, 26 januari 
• 9, 23 februari 
• 8, 22 mars 
• 5, 19 april 
• 3, 31 maj 
• 14, 28 juni 

När expeditionen är stängd hänvisar vi till 
styrelsen alternativt förvaltningskontoret 
på tel. 785 35 00 och när containern är 
stängd hänvisar vi till Peter Ideström på 
tel. 070 948 48 17 alternativt återvinnings-
centralen i Jordbro. 
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