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VIKTIGT OM SKADAN ÄR FRAMME 

Som bostadsrättshavare är man ansvarig 
för det inre underhållet i lägenheten. Det 
gäller även reparationsansvaret om en 
skada skulle inträffa i lägenheten. Vem 
som underhåller vad, framgår av förening-
ens stadgar § 25. Om t ex ett läckage 
skulle uppstå på ett element eller om det 
blir översvämning i lägenheten så svarar 
föreningen endast för uttorkning och åt-
gärd av husets grundläggande konstruk-
tion, men alla skador på golv, väggar och 
tak, inredning mm svarar man för själv.  

Det är alltså inte så som man kanske kan 
tro, att det är föreningen som betalar ska-
dor i lägenheten. Nej, huvudregeln vid en 
skada är att var och en ska åtgärda det 
som man har underhållsansvaret för enligt 
stadgarna. För att skydda sig ekonomiskt 
tecknar man ett tillägg till hemförsäkring-
en, ett s.k. bostadsrättstillägg. 

Tilläggsförsäkringen är också ett mycket 
viktigt ekonomiskt skydd för dig om du 
själv skulle förorsaka en vattenskada som 
t ex beror på en disk- eller tvättmaskin.      

Tala med ditt försäkringskontor om vad 
som gäller för just dig. Du kan också vän-
da dig till HSB. 

 

KAMERAÖVERVAKNING 

I det stora hela så fungerar återvinningen i 
mellersta sophuset bra. Men tyvärr så 
finns det boende som emellanåt inte bryr 
sig ett dugg om hur de hanterar sina so-

por, utan de ställer och slänger sina sopor 
lite här och var.  

Ett sorgligt exempel är den boende som 
av någon anledning ansåg att en rostfri 
diskbänk var att betrakta som elavfall. Hur 
tänkte du egentligen? 

För att ytterligare kunna komma till bukt 
med den emellanåt haltande sophanter-
ingen så har styrelsen beslutat att, i det 
mellersta sophuset, installera kamera-
övervakning. I de fall där det går att spåra 
dem som slarvat med återvinningshanter-
ingen riskerar dessa att debiteras för den 
fördyring som detta orsakar. 

Mellersta sophuset är inte ett grovsoprum! 

 

TRASIG TVÄTTMASKIN 

Tyvärr har en tvättmaskin i tvättstugan i 
port 231-233 varit avstängd under en läng-
re tid p.g.a. lång leveranstid av reservde-
lar.  

Anledningen till att maskinen måste repa-
reras är att någon har försökt tvätta något 
ytterst olämpligt föremål, vilket då resulte-
rade i att trumman förstördes och måste 
bytas ut till en kostnad av cirka 15 000 kr. 
Vi får hoppas att det som skulle tvättas 
blev ordentligt rengjort! 

Styrelsen vill därför passa på att informera 
de boende om att tvättstugorna får använ-
das enbart av de boende för egen s.k. 
hushållstvätt. Mattor, filtar, etc. ska tvättas 
i grovtvättstugor. 



ASBEST 

I samband med en lägenhetsrenovering i 
föreningen så påträffades förhöjda värden 
av asbest i lägenhetens golvlim (s.k. svart-
lim som ursprungligen användes för att 
applicera golvplattorna när husen bygg-
des). 

Var därför uppmärksam med hur du even-
tuellt hanterar (original) golvplattor. Han-
tering av asbest ska ske enligt Arbetsmil-
jöverkets föreskrift AFS 1996:13 och yr-
kesmässig asbestsanering ska ske av en 
ackrediterad firma före övrig rivning. 

TAKRENOVERING 

De senaste snörika vintrarna har det varit 
stora problem med taken då smältvatten 
har runnit in via skruvgenomgångarna i 
plåten. 

Styrelsen har tillsammans med en takkon-
sult kommit fram till att nya tak måste läg-
gas och ambitionen är att samtliga tak ska 
vara omlagda innan nästa vintersäsong. 

Anbudsförfrågan rörande entreprenaden 
pågår och när den är klar i slutet av denna 
månad så återkommer styrelsen med mer 
information kring takprojektet. 

SKRÄP I KÄLLAREN 

För en tid sedan genomfördes en omfat-
tande upprensning av bråte i källargång-
arna, cykel- och barnvagnsrum samt 
skyddsrum.  

Återigen vill vi informera om att det är för-
bjudet att ställa skräp, bråte, grovsopor 
etc. i dessa utrymmen. 

När det gäller skyddsrummen så är det 
föreningen som har underhållsansvaret 
och om en kontroll visar på brister så blir 
föreningen ålagd att åtgärda dessa. 

 

BILTRAFIK PÅ GRÄSMATTORNA 

Trots att det alltid är förbjudet att köra bil 
på gräsytorna så är det extra viktigt under 
vår och höst. När våren kommer och mar-
ken inte riktigt hinner med att ta hand om 
allt smältvatten så blir gräsytorna extra 
känsliga och blir lätt sönderkörda. 

Ni som inte orkar öppna bommarna in till 
gårdarna, utan istället väljer att snirkla er 
bil fram mellan träd och stenar måste sluta 
med det.  

I de fall där det går att spåra dem som kör 
sönder gräsytorna riskerar dessa att få stå 
för återställningskostnaden. 

 

FUKTMÄTNING 

Under vintern genomförde Energifoto AB 
en fuktmätning av fastighetsstommarna. 

Resultatet visar att samtliga grunder har 
hög fukthalt i väggarna. Det finns ingen 
skillnad mellan de nydränerade (år 2008 
och 2009) huskropparna och de som är 
odränerade.  

Styrelsen inväntar en slutrapport innehål-
lande åtgärdsförslag, men mycket talar för 
att avfuktning och mögeleliminering behö-
ver genomföras. 

RÖKNING 

Förutom att rökning är förbjudet i alla ge-
mensamma utrymmen såsom trapphus, 
tvättstuga, cykelrum etc. så bör man visa 
hänsyn när man röker på balkongen. 
Många människor har allergier, och lite av 
röken kommer alltid in på grannens bal-
kong eller in genom dennes fönster.  

Det är vidare förbjudet att slänga ut fim-
parna på marken nedanför balkongen eller 
fönster.  

Använd befintliga askkoppar om du röker 
utanför porten eller vid grillplatserna istäl-
let för att fimpa på marken. 



STAMSPOLNING 

För att undvika stamstopp, översvämning-
ar, fuktskador och i förlängningen högre 
självrisk så måste stammarna underhålls-
spolas emellanåt. Därför har styrelsen gått 
ut med en anbudsförfrågan avseende 
spolning av samtliga avloppsstammar. 

När sker detta? Någon gång i år. Mer in-
formation om hur och när stamspolning 
kommer genomföras kommer senare.  

Notera att om tillträde ej erhålls till resp. 
lägenhet enligt kommande avisering så 
kommer en extrakostnad att debiteras be-
rörd bostadsrättshavare. 

SKAKAR DU DINA MATTOR? 

Tillhör du dem som skakar mattor från 
fönster eller balkong?  

Det är inte tillåtet att använda fönster eller 
balkong till detta, oavsett om man bor 
längst ner eller högst upp, i en hörnlägen-
het eller mitt i huskroppen.  

Använd piskställningarna istället. 

HUNDBAJS 

Till vår förvåning så har någon använt ett 
av trapphusen som hundrastgård och det-
ta slutade med en hög hundbajs på golvet. 
Ingen skugga ska falla över hunden, men 
vi undrar hur husse eller matte tänkte?  

Styrelsen vill därför passa på att informera 
de boende om att hundar inte får rastas i 
trapphusen. Skulle det ske en ”olycka” så 
plockar man upp efter hunden, precis på 
samma sätt som man ska göra när hun-
den bajsar utomhus.  

 

GRUSET SKA BORT 

Preliminärt så påbörjar markentreprenören 
en grovsopning av området i mitten av 
mars. Därefter är ytterligare en sopning 
inplanerad till april. 

 

NÅGRA ORDNINGSREGLER 

Med hänvisning till lagen om skydd mot 
olyckor (LSO 2003:778) så är det förbjudet 
att placera t ex möbler, pulkor, dörrmattor, 
cyklar, och barnvagnar i trapphuset.  

Rökning är förbjudet i alla gemensamma 
utrymmen såsom trapphus, tvättstuga, 
cykelrum etc.  

Anslagstavlorna är främst avsedda för 
information relaterad till Brf Alfågeln, inte 
extern reklam. 

Information eller reklam får inte fästas på 
portfönstren. 

 

VAR PARKERAR DU EGENTLIGEN? 

Motorfordon får inte parkeras inom områ-
det på andra platser än anvisade parker-
ingsplatser; boende ska använda sina för-
hyrda platser och gäster våra besökspar-
keringar. 

Respektera dessa regler, det gäller både 
dig som bor i föreningen och dina besöka-
re. Tyvärr förekommer olovlig parkering 
allt för ofta framför bommarna, i direkt an-
slutning till infarter och vändplatser.  

Inne på föreningens gårdar gäller att mo-
torfordonstrafik ska undvikas i största möj-
liga utsträckning. 



UNGDOMAR I GRILLPLATSERNA 

Det är trevligt att folk vill utnyttja förening-
ens grillplatser/pergolas, men de är endast 
till för de boende i föreningen (och deras 
gäster).  

Tyvärr så brukar våra grillplatser emellanåt 
få besök av obehöriga i form av grupper 
med ungdomar som inte bor i området. De 
tycker att det är väldigt trivsamt att ostört 
bl. a få sitta och röka vattenpipa, gapa och 
skrika samt skräpa ner i största allmänhet.  

I de fall obehöriga ungdomsgäng utan 
sällskap från boende i föreningen ”ockupe-
rar” våra grillplatser så ska polisen kontak-
tas (inte styrelsen) för avhysning. 

RADIATORVENTILER 

Ompackning av samtliga radiatorventiler i 
lägenheterna kommer att påbörjas senare 
under våren. Avisering sker av fastighets-
skötaren och om tillträde ej erhålls till resp. 
lägenhet så kommer en extrakostnad att 
debiteras berörd bostadsrättshavare. 

Notera att i grunden är det föreningen som 
ansvarar för elementen, men det är med-
lemmens ansvar att hålla uppsikt på ele-
menten och omgående kontakta HSB Fel-
anmälan vid eventuellt läckage, tel. dagtid 
785 35 00, tel. jourtid 695 00 00. 

 

I samband med ompackningen av radia-
torventilerna så kommer även en ”våt-
rumsbesiktning” genomföras. Brunnarna 
(främst väggbrunnarna) och allmänskicket 
i våtutrymmena kommer att bedömas.  

 

RÖRELSEDETEKTORER 

Som en del av föreningens energibespa-
rande åtgärder så har styrelsen har beslu-
tat att se över möjligheten att installera 
rörelsedetektorer för tillslagning av belys-
ningen i samtliga cykel- och barnvagnsrum 
samt i tvättstugorna.  

 

ÖPPETTIDER 

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

 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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