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FÖRSTUDIE AVSEENDE STAMBYTE

Styrelsen har sedan i våras genomfört en
förstudie tillsammans med HSB Konsult
för att skaffa sig ett beslutsunderlag avse-
ende kommande stambyte/-renovering.

Det som nu står för dörren är att genom-
föra en grundlig lägenhetsinventering.
Inventeringen kommer ligga till grund för
huruvida ett stambyte eller en relining ska
genomföras.

Inventeringen är obligatorisk och entre-
prenören måste få tillträde till samtliga
lägenheter. I de fall där bostadsrättsha-
vare inte lämnar föreningen tillträde till
lägenheten kommer föreningen begära
särskild handräckning hos Kronofogden.

Det kommer att aviseras i god tid innan
inventeringen ska genomföras.

Tyvärr går det inte i nuläget att säga något
om vad som kommer ske efter genomförd
förstudie, ej heller när ett eventuellt stam-
byte/-renovering kan påbörjas.

Det är dock inte sannolikt att det påbörjas
något under 2019, men det kan mycket väl
ske 2020. Tillräckligt otydligt? Ja tyvärr
kan vi inte ge mer specifik information i
nuläget.

Styrelsen uppmanar föreningens med-
lemmar att avvakta med att renovera sina
badrum tillsvidare.

CYKELRENSNING

Runt om i föreningen (både inne och ute)
står det ”cykelvrak”. Nu är det dags att
rensa ut dessa och ge plats för funktions-
dugliga cyklar istället.

De cyklar som den 3 november definieras
som skrot och som inte är märkta med
namn och lägenhetsnummer kommer att
mellanlagras i en lokal i föreningen i 3 må-
nader och sedan slängas.

OVK
Under hösten kommer en obligatorisk ven-
tilationskontroll (OVK) att utföras i före-
ningen och då behöver entreprenören air-
Cano tillträde till samtliga lägenheter.

Det kommer att aviseras i god tid innan
kommande OVK ska genomföras.

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.



VÄNTAR DU BESÖK TILL JUL?
Föreningen förfogar över två lägenheter
som kan hyras för kortare besök. Kostna-
den är 300 kr per dygn.

Lägenheterna kan inte hyras för perma-
nent boende utan är avsedda för med-
lemmar som har tillfälliga gäster. De finns i
port 211 samt port 227 och är fullt inredda,
inklusive TV. Det enda hyresgästen behö-
ver ta med är sängkläder och handdukar.

Lägenheterna bokas enligt anslag i porten.

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 ansvarar för vad, framgår av för-
eningens stadgar § 31 och 32. Om t ex ett
läckage skulle uppstå på ett element eller
om det blir översvämning i lägenheten så
svarar 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.

Föreningens stadgar finns att ladda ner på
www.alfageln.net

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

HSB Jour får endast tillkallas vid fel
som är akut och 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.

JUNIOR BREVBÄRARE

Finns det någon alert och ordningssam
ungdom (13-18 år) i föreningen som kan
tänka sig att dela ut detta informationsblad
3-5 gånger per år? Ersättning utgår per
tillfälle enligt överenskommelse.

Kontakta styrelsen per e-post innan okto-
ber månads utgång om du är intresserad.

ÖPPETTIDER

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

· 4, 18 oktober 2018
· 1, 15, 29 november 2018
· 13, 27 december 2018

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.
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