
INFORMATION April 2015

Brf Alfågeln
EXTRASTÄMMAN

Extrastämman den 12 mars beslutade att
föreningen ska genomföra erforderliga
stadgeändringar för att enligt de nya reg-
lerna om andrahandsuthyrning kunna ta ut
en avgift vid andrahandsuthyrning.

Stadgeändringar kräver dock beslut vid två
på varandra följande stämmor och ärendet
kommer därför även att behandlas på
kommande ordinarie stämma.

BORTGÅNG

Tyvärr gick föreningens dåvarande ordfö-
rande Heikki Heilala bort i mitten av febru-
ari.

Styrelsen beklagar sorgen och sänder en
tanke till de anhöriga.

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 eller
utanför portarna. Är man icke-rökare så
finner man sällan någon njutning i att
känna röklukten och många människor har
dessutom allergier och då kan röken ställa
till med stora problem för dem.

Det är vidare förbjudet att slänga ut fimpar
på marken nedanför balkongen eller fönst-
ren. Förutom att det ser allmänt otrevligt ut
på marken med drivor av fimpar så är det
även brandfarligt, speciellt under varma
och torra somrar.

Använd befintliga askkoppar om du röker
utanför porten eller vid grillplatserna istäl-
let för att fimpa på marken. Orkar du inte?
Sluta rök då så får du bättre kondis!

FELANMÄLAN

Vid fel i lägenheten, eller i fastigheterna i
övrigt, t ex tvättstugor, entréer etc. görs
felanmälan via HSB Servicecenter på tel.
010 442 11 00. Felanmälan kan även gö-
ras via webben, se www.alfageln.net

Vid akuta fel under kvällar och helger ska
någon ur styrelsen kontaktas.

HSB Jour får endast tillkallas vid fel
som måste avhjälpas omedelbart!

Ta kontakt med någon ur styrelsen innan
du kontaktar HSB Jour. Det är endast vid
akuta fel, t ex sprucken vattenledning, som
du får ringa HSB Jour på tel. 695 00 00.

Om proppen går och din lägenhet blir
strömlös så ska du i första hand ringa till
någon i styrelsen. Endast om du inte får
tag i någon ur styrelsen eller om strömlös-
heten inträffar under obekvämt klockslag
(t ex på natten) så får HSB Jour tillkallas.

STÄNG PORTARNA

Våra portar får inte hållas öppna under
längre tid. Varför inte? För ett antal år se-
dan så lät föreningen installera ett elektro-
niskt låssystem bl. a för att undvika oin-
bjudna gäster i våra fastigheter.

En annan anledning till att portarna ska
hållas stängda är att utekatter inte ska
kunna ta sig in i trapphusen och eventuellt
göra sina behov där. Hundar eller katter
ska över huvudtaget inte vistas lösa i
trapphusen. Som ägare av hund eller katt
har du ansvar att hålla uppsikt över dessa
så att de inte förorenar eller stör omgiv-
ningen.

LÖSA HUNDAR

Detta tål att upprepas; kommunens regler
angående hundhållning gäller även inom
föreningens område och det innebär i
korta ordalag att alla hundar oavsett ras
och storlek alltid ska hållas kopplade samt
att all hundskit ska plockas upp.



EFTERLYSNING

Valberedningen i Brf Alfågeln efterlyser en
revisorssuppleant samt nya nyfikna styrel-
semedlemmar. Att sitta i en styrelse för en
bostadsrättsförening är lärorikt, merite-
rande och betydelsefullt.

Kanske är det just din bakgrund och erfa-
renhet som kan bidra till att utveckla före-
ningen och ta den in i framtiden?

Tveka inte att höra av dig till valbered-
ningen så berättar de mer om vad arbetet
innebär:

· Jens Milgunoff, tel. 070 258 53 28,
e-post: jpcm@hotmail.se

· Torgny Carlsson, tel. 070 977 66 99,
e-post: toca05@handelsbanken.se

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 i köket (vid fettansam-
ling kan eventuell brand sprida sig via
fläkttrumman till andra delar av fastighet-
en).

VAR PARKERAR DU EGENTLIGEN?
Bilar får inte parkeras inom området på
andra platser än anvisade parkeringsplat-
ser; boende ska använda sina förhyrda
platser och gäster våra besöksparkeringar.

Tyvärr förekommer även olovlig parkering
allt för ofta framför bommarna, i direkt an-
slutning till infarter och vändplatser. Detta
är under inga omständigheter tillåtet i och
med att dessa infarter ska hållas fria för
passage åt räddningstjänsten.

Inne på gårdarna gäller att biltrafik ska
undvikas i största möjliga utsträckning;
endast kortare i- och urlastning är tillåtet.

Respektera dessa regler, det gäller både
dig som bor i föreningen och dina besö-
kare.

HANTVERKARNAS BILAR

När du som boende anlitar en hantverkare
så måste du informera om att hantverka-
res bilar inte får stå parkerade utan till-
stånd hur som helst på innergårdar, gång-
banor etc.

Hantverkare får ej heller nyttja boendes
parkeringar. De ska, om de inte har erhållit
ett speciellt tillstånd, använda gästparke-
ringarna.

FORDONSLÄNGD = 5,5 M

På föreningens p-platser gäller maximal
längd 5,5 meter för fordonet och att det
skall i bredd rymmas inom markerad plats
så att fordonets dörrar på bägge sidor kan
öppnas för i- och urstigning.

Har du ett större fordon så får du ordna
med parkering på annat håll.

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
upp med det.

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



GRILLA PÅ BALKONGEN

Att grilla på balkongen är inte tillåtet pga.
brandrisken men även för att rök och os
från grillen kan skapa olägenheter för öv-
riga boende.

Därför hänvisas de boende istället till grill-
platserna som finns på varje gård.

ÖVERNATTNINGSLÄGENHETER

Föreningen förfogar över två lägenheter
som kan hyras för kortare tid, max 7 dygn i
sträck. De kan inte hyras för permanent
boende utan är avsedda för medlemmar
som har tillfälliga gäster.

Kostnaden är 200 kr per dygn.

Lägenheterna är belägna i port 211 samt
port 227 och är fullt inredda, inklusive TV.
Det enda hyresgästen behöver ta med är
sängkläder och handdukar.

Lägenheten i port 211 bokas via Christina
Majlöv, tel. 745 28 37.

Lägenheten i port 227 bokas i 1:a hand via
Annci Herrdin, tel. 076 555 73 11 och i 2:a
hand via Irmeli Heilala, tel. 073 506 27 65.

VÅRA UTEPLATSER

Uteplatserna är i första hand till för de bo-
ende men självklart får man ta dit sina
vänner och bekanta och ha kalas eller
fest.

Det man bör tänka på när man har större
tillställningar på innergårdarna är att det
kan upplevas som störande av vissa bo-
ende, speciellt om festligheterna pågår
sent på kvällen/natten. Samtidigt så tillhör
det normalt beteende att ibland få ha fest
– men man måste ta hänsyn och visa sina
grannar respekt.

Sätt upp anslag i berörda portar i god tid
och informera dina grannar om dag och tid
för festen.

Den som använder uteplatsen inkl. grill
måste själv se till så att det blir städat och
rengjort. Ballonger, girlanger och annan
dekoration måste den som satt upp även
ta ner. Soppåsar får inte ställas bredvid
soptunnan pga. att fåglarna sliter sönder
dem, vilket resulterar i att matrester och
annat avfall sprids ut. Släng istället soppå-
sarna i någon av sopstationerna.

CAFÉ ALFÅGELN

Café Alfågeln kan hyras av medlemmarna
för egen verksamhet av stillsammare slag,
t ex dopkalas, barnkalas eller liknande.
Men det vore samtidigt roligt om någon
hade lust att dra igång någon återkom-
mande verksamhet.

Vet du inte hur det ser ut i lokalen och
vilka faciliteter som finns där? Kontakta
Carina Carlsson, tel. 070 257 51 17 eller
någon ur styrelsen så visar vi er lokalen.



MC- OCH MOPEDGARAGET

Du vet väl att du inte får ställa din moped
eller MC i cykelrummen?

Men vill du lik väl kunna ställa den under
tak så kontaktar du HSB på tel. 010 442
11 00 och hör om det finns någon ledig
plats i garaget. Kostnaden för att hyra en
plats i garaget är 150 kr per månad.

HUNDSKIT I TRAPPHUSET

Till vår förvåning så har någon återigen
(senaste kända tilltaget ägde rum för ca
3 år sedan) använt ett av trapphusen som
hundrastgård och detta slutade med en
hög hundbajs på golvet. Ingen skugga ska
falla över hunden, men vi undrar ännu en
gång 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.

KLOTTER

Periodvis besöker klottrare vårt område
och skriver sina s.k. taggar på bland annat
våra fasader. Detta är givetvis ett otyg
som vi försöker hålla efter så snabbt som
möjligt.

Om man som boende upptäcker att någon
har klottrat så ska det felanmälas via HSB
Servicecenter på tel. 010 442 11 00 eller
via webben, se www.alfageln.net

ÖPPETTIDER

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

· 16, 30 april
· 28 maj
· 11, 26 juni

När expeditionen är stängd hänvisar vi till
styrelsen alternativt förvaltningskontoret
på tel. 010 442 10 00 och när containern
är stängd hänvisar vi till Lasse Carlsson
på tel. 076 946 97 22 alternativt återvin-
ningscentralen i Jordbro.

GLAD PÅSK

önskar styrelsen alla boende i Brf Alfågeln.

Brf Alfågeln
Adress: Vendelsömalmsvägen 189 nb

Tel/fax: 777 70 10

HSB Servicecenter: tel. 010 442 11 00

Hemsida: www.alfageln.net

E-post: styrelsen@alfageln.net

Ansvarig utgivare: Brf Alfågelns styrelse


