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VÅTUTRYMMEN

Pga. återkommande vattenläckor i sam-
band med slarvigt eller felaktigt utförda
renoveringsarbeten i våtutrymmen så in-
förs nu rapportskyldighet i samband med
dylikt arbete. Styrelsen måste få in en re-
dogörelse för hur en renovering ska ge-
nomföras etc. och då kan man använda
blanketten ”Begäran om tillstånd till änd-
ring i lägenhet” som finns på föreningens
hemsida.

Vi vill även upplysa om att det inte är tillå-
tet att installera golvvärme, handdukstork
etc. eller att permanent avlägsna radiato-
rer.

VINTERUNDERHÅLL

Föreningen har tecknat av tal med Hanve-
dens Entreprenad AB avseende snöröj-
ning och halkbekämpning under kom-
mande säsong.

Entreprenören kommer använda s.k. Hud-
dingeblandning (sand och salt) vid halkbe-
kämpning om det krävs.

BUDGET 2016
I mitten av oktober kommer styrelsen att
ägna en heldag åt att diskutera budgeten
för 2016, bl. a vilka åtgärder vi vill vidta då
det gäller planerade underhållsinsatser i
föreningen nästa år.

BILINBROTT

Under en period av några veckor i skarven
mellan augusti/september så drabbades
tyvärr några av föreningens medlemmar
av bilinbrott samt stölder av registrerings-
skyltar. Tack vare uppmärksamma gran-
nar så har ett par av tjuvarna kunnat gri-
pas. Brotten skedde kvälls- och nattetid.

Historiskt sett så vaknar buset till liv i
samband med att höstmörkret börjar falla
och av den anledningen så uppmanar vi
alla boenden att vara extra vaksamma.

Ring polisen i de fall du ser något mystiskt
på parkeringen eller i andra delar av före-
ningens område!

Polisens inbrottsgrupp har startat upp en
tipstelefon dit allmänheten kan ringa för att
lämna tips om misstänkta bilar eller perso-
ner. Numret är 073 425 64 47 och dit kan
man ringa eller SMS:a sina tips.

Ser man ett pågående inbrott ska man
fortfarande ringa 112. Tips om andra brott
lämnas på telefonnummer 114 14.

Tänk även på att det inte tillåtet att ställa
upp portarna utan uppsikt under en längre
tid. Föreningen lät installera ett elektro-
niskt låssystem bl. a för att även undvika
oinbjudna gäster i våra trapphus och käl-
largångar.



MATAVFALL

Den 17 augusti började föreningens med-
lemmar sortera sitt matavfall och bidra till
produktionen av biogas, biogödsel och
kompostjord och hittills verkar detta fun-
gera alldeles utmärkt.

Alla hushåll ska ha fått information om hur
detta ska gå till, men har du inte det så går
det bra att kontakta styrelsen.

Förenklat sett går det till på följande vis;
matavfallet som du sorterar ut lägger du i
en separat brun papperspåse. Påsen ska
sedan slängas i ett speciellt kärl i våra
utvändiga sopskåp.

RENOVERA SOPHUS

Sophusen håller på att renoveras utvän-
digt pga. delvis rutten läkt. Den nya fasad-
beklädnaden blir i plåt och kommer att
innebära mindre underhåll och förenklad
borttagning av ev. klotter.

HÖG ELFÖRBRUKNING

Det har uppmärksammats ovanligt hög
elförbrukning i vissa hus så av den anled-
ningen vill vi påminna om att det inte är
tillåtet att installera golvvärme, vare sig
elektrisk eller vattenburen, eller att ha in-
fravärme på balkongen.

KOPPLA HUNDEN

Nedan information är saxat från kommu-
nens hemsida och den gäller även inom
Brf Alfågeln område:

”Som hundägare berörs du av djurskydds-
lagen och av de lagar som reglerar hun-
dars inverkan på omgivningen. Det gäller
bland annat miljöbalken, lagen om tillsyn
över hundar och katter samt jaktlagen.

Du är som hundägare skyldig att hålla din
hund så att den inte orsakar olägenhet
eller skada för andra människor. Det inne-
bär bland annat att du inte får låta hunden
skälla i tid och otid så att grannarna störs.

Många människor är rädda för eller aller-
giska mot hundar. Visa hänsyn och håll
din hund kopplad. I kommunen finns regler
angående kopplingstvång på hundar.

I vissa områden är det tvång på att plocka
upp hundbajs. Men för allas trevnad:
Plocka alltid upp efter din hund!”

Föreningens styrelse uppmanar såväl bo-
ende i föreningen, besökare till dessa
samt er som bor i 2:a hand alltid hålla era
hundar kopplade inom föreningens om-
råde samt att alltid plocka upp hundskiten
efter era små telningar!

ÖVERLÅTELSESYN

I samband med försäljning av lägenhet så
ska säljaren i god tid kontakta HSB Ser-
vicecenter för att boka in en översyn där
skick och status på lägenheten dokument-
eras. Dokumentet som upprättas i sam-
band med översynen arkiveras och delges
vare sig mäklare eller köpare.

Styrelsen kommer inte att påbörja kontroll
av köparen för medlemskap förrän tid är
beställd för överlåtelsesyn. Översynen är
gratis för säljaren.



GÄSTLÄGENHETER

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.

Lägenheterna finns i port 211 samt port
227 och är fullt inredda, inklusive TV. Det
enda hyresgästen behöver ta med är
sängkläder och handdukar. Kostnaden är
200 kr per dygn. Ingen kontanthantering
utan avgiften kommer i samband med
nästkommande hyresavi.

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

Lägenheten i port 227 bokas via Annci
Herrdin, tel. 076 555 73 11.

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 för-
eningens stadgar § 25. Om t ex ett läck-
age skulle uppstå på ett element eller om
det blir översvämning i lägenheten så sva-
rar föreningen endast för uttorkning och
åtgärd av husets grundläggande kon-
struktion, 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 hemförsäkringen, ett s.k.
bostadsrättstillägg. Tilläggsförsäkringen är
också ett mycket viktigt ekonomiskt skydd
för dig om du själv skulle förorsaka en vat-
tenskada som t ex beror på en disk- eller
tvättmaskin.

Tala med ditt försäkringskontor om vad
som gäller för just dig. Du kan även vända
dig till HSB.

FRISKLUFTSFILTER

Föreningens nya ventilationsanläggningar
är så pass effektiva och släpper inte ige-
nom något damm så de filter som sitter i
tilluftsdonen under radiatorerna (elemen-
ten) kan tas bort. Borttagning av dessa
filter kommer att utföras av airCano i sam-
band med kommande obligatoriska venti-
lationskontroll (OVK) under hösten, se
anslaget om ”Ventilationsarbete” i din port.

När alla filter är borttagna så kommer det
bidra till minskad energiförbrukning för
föreningen!

PARKERING

Om man är i behov av en p-plats så ska
man kontakta HSB Servicecenter, tel. 010
442 11 00.

Finns det ingen ledig plats så får man
ställa sig i kö. Den sökande bör då uppge
så specifika önskemål som möjligt, t ex
med eller utan elstolpe samt var i området
parkeringen önskas.

VAD ÄR DET SOM GÄLLER?
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
portarna eller dess fönster.



TRÄDFÄLLNING

Nästa år måste ett antal träd fällas inom
föreningens område. Vissa träd är sjuka
och riskerar att falla omkull ifall det blåser
ordentligt och då kan både hus och män-
niskor komma till skada. Dessutom står
några träd så illa till att rötterna riskerar att
förstöra kulvertar mellan husen samt dag-
vattenbrunnarna.

Även vissa buskar som har växt till sig
alldeles för mycket och som även är
olämpligt placerade kommer att ses över.

I den mån det är möjligt så kommer ned-
tagna träd att ersättas med nya.

BALLOFIXER

Fastighetsskötare Niklas från HSB tipsar
om att man emellanåt måste ”motionera”
sina Ballofixer annars riskerar de att kalka
igen och då blir det svåra att vrida på.

Så ta för vana att någon gång i halvåret
stänga och öppna ventilen ett par gånger.

SAKNAR DU EN NYCKEL?
I princip alla nycklar (även passerbrick-
orna) hanteras av Brandbergens Lås-
hörna, Träffgatan 1, tel. 777 11 11.

De enda nycklar som kan hanteras via
expeditionen är de till motorvärmaruttagen
samt MC- och mopedgaraget.

VAR PARKERAR DU EGENTLIGEN?
Återigen behöver det informeras om att
det tyvärr förekommer olovlig parkering allt
för ofta inom föreningens område.

Motorfordon får inte parkeras inom områ-
det på andra platser än anvisade parke-
ringsplatser; boende ska använda sina
förhyrda platser och gäster våra besöks-
parkeringar. Inne på föreningens gårdar
gäller att motorfordonstrafik ska undvikas i
största möjliga utsträckning.

Hjälp till att ringa parkeringsbolaget
P-service på tel.  0771 77 11 00 om du
ser ett felparkerat motorfordon inom
föreningens område.

DROPPAR KRANEN?
Kan du inte åtgärda det själv så ska du
kontakta felanmälan på tel. 010 442 11 00.

Föreningen står för kostnaden om en kran,
blandare eller toalett är otät och droppar.
Blandare och kranar måste dock vara av
märket FM Mattsson eller Mora (inga lyx-
modeller).

ÖPPETTIDER

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

· 1, 15, 29 oktober
· 12, 26 november
· 10 december

När expeditionen är stängd hänvisar vi till
styrelsen alternativt förvaltningskontoret
på tel. 010 442 11 00 och när containern
är stängd hänvisar vi till Lasse Carlsson
på tel. 076 946 97 22 alternativt återvin-
ningscentralen i Jordbro.
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