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BLIR DET STAMBYTE? 
Styrelsen har påbörjat upphandling av 
entreprenad för relining av föreningens 
avloppsstammar.  

Den metod som kommer att användas är 
en rörinfodringmetod som innebär att man 
skjuter in en "strumpa" i rörsystemet.  

Reliningen kommer att utföras av gjut-
järnsrören som löper mellan källarplan och 
våning 1. Mellan plan 1-3 är det plaströr 
och dessa är i gott skick och kommer vara 
intakta i flera år framåt. 

Utöver detta så kommer de lägenheter 
som fortfarande har väggbrunn att få 
dessa penslade med epoxi för att förhindra 
fortsatt korrosion. 

Styrelsen kommer fortlöpande informera 
om kommande relining – håll utkik i din 
brevlåda och anslagtavlan i din port! 

FÖRENINGSSTÄMMA 2019 
På föreningens ordinarie stämma den 22 
maj deltog endast 26 medlemmar.  

Stämman granskade föreningens verk-
samhet under det gångna året och utsåg 
styrelse, revisorer samt valberedning.  

Tyvärr är den allt lägre deltagarsiffran oro-
ande i och med att föreningen behöver 
engagerade medlemmar – glöm inte att 
det är du som medlem som avgör på vilket 
sätt föreningen ska skötas och du har i 
princip endast ett tillfälle under året att 
vara med och påverka, och det är på före-
ningsstämman. 

 

LEKPLATSER 
Gårdarnas lekplatser har genomgått en 
säkerhetsbesiktning.  

Besiktningen resulterade i att viss lekut-
rustning behöver renoveras eller bytas ut. 
Detta arbete kommer ske löpande under 
året. 

 

FELANMÄLAN  
Föreningens byggnader är otvivelaktigt 
dess största tillgångar. Därför är det oer-
hört viktigt att du som medlem felanmäler, 
så fort som du ser eller reagerar på något 
som är trasigt eller som håller på att gå 
sönder.  

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 eller via hemsidan.  

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

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

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. 



HAR DU GRÖNA FINGRAR? 
Styrelsen undersöker om det finns intresse 
bland de boende för att börja odla grönsa-
ker. Tanken är att vi i sådana fall iordning-
ställer ett antal odlingslotter inom före-
ningens område. 

Är du intresserad så ska du kontakta sty-
relsens ledamot Torgny Carlsson via  
tottec@me.com 

 

BRANDRISK  
Tänk på att det inte är tillåtet att kasta ut 
fimpar från fönster och balkonger.  

Främsta orsaken till förbudet är brandris-
ken. Men det är inte heller speciellt fräscht 
och trevligt med fimphögar på gräsmattor 
och gångvägar samt i buskar och rabatter.  

Står du och blossar utanför porten så går 
det bra att använda den askkopp som 
finns monterad utanför samtliga huvuden-
tréer. 

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 hemsidan. 

 

VITVAROR 
Den 1 juni upphörde möjligheten att ställa 
in vitvaror i mellersta sophuset. Du som 
byter ut dina vitvaror får hädanefter själv 
ombesörja bortforsling av dessa. Vid 
missbruk kommer styrelsen att fakturera 
den boende för extra kostnader i samband 
med bortforsling. 

I samband med nyinköp av vitvaror så 
erbjuder de flesta återförsäljarna av vitva-
ror bortforsling som en tilläggstjänst. 

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 portarna 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 soptun-
nan pga. att fåglarna sliter sönder dem, 
vilket resulterar i att matrester och annat 
avfall sprids ut. Släng istället soppåsarna i 
någon av sopstationerna. 

FÖNSTER 
Vi påminner om att det är dags att kontrol-
lera målningen på era fönster.  

Du vet väl att du som medlem själv ansva-
rar för målningen av fönster och fönster-
karm. Därför bör du regelbundet kontrol-
lera att färgen inte håller på att släppa. 
Gör den det så är det hög tid att åtgärda 
detta. Det enda som föreningen ansvarar 
för är det som är synligt från utsidan då 
fönstret är stängt.  

Passa samtidigt på att kontrollera stäng-
ningsmekanismen så det är lätt att stänga 
fönstren, är det trögt så kan du smörja 
med lite låsolja. 



GÄSTLÄGENHETER 
Föreningen förfogar över två lägenheter 
som kan hyras för kortare besök. Kostna-
den är 200 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 och 227.  

Båda lägenheterna är fullt inredda, inkl. 
TV. Det enda hyresgästen behöver ta med 
är sängkläder och handdukar. Dock finns 
det ingen tillgång till internet.  

Lägenheterna bokas enligt anslag i porten. 

HYR DU UT I 2:A HAND? 
Som andrahandsuthyrning räknas att nå-
gon annan än bostadsrättshavaren själv-
ständigt nyttjar lägenheten. Om man som 
bostadsrättshavare bor kvar i lägenheten 
själv men hyr ut del av lägenheten så 
handlar det om en inneboende.  

Om hyresgästen självständigt brukar lä-
genheten, krävs styrelsens samtycke. Då 
är det en andrahandsuthyrning. Det spelar 
ingen roll om man hyr ut lägenheten till 
högstbjudande eller om ens vuxna barn 
bor där gratis.  

Bostadsrätthavaren ska i sin ansökan hos 
styrelsen ange skälet till uthyrningen, till 
vem man vill hyra ut och under hur lång 
tid. Ansökningsblankett finns på förening-
ens hemsida eller så kontaktar man HSB 
Servicecenter.  

Om en bostadsrättshavare hyr ut sin lä-
genhet i andra hand utan styrelsens sam-
tycke, kan styrelsen skriftligen anmana till 
rättelse. Detta betyder att uthyrningen ska 
upphöra och att hyresgästen ska flytta ut.  

Om medelemmen vägrar följa styrelsens 
anmaning, kan föreningen gå vidare med 
att förverka bostadsrätten. Detta innebär 
att bostadsrätten säljs genom kronofogden 
och att bostadsrättshavaren måste flytta. 

 

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

Du måste visa upp aktuell hyresavi samt 
legitimation för att kunna beställa nycklar. 

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

 

BASTU 
I föreningen finns en bastu som är belägen 
i källarplanet i port 209. För att kunna boka 
och komma in i bastun (och solariet) 
måste man använda sin passerbricka vil-
ken fungerar som en nyckel.  

Bokning sker via en elektronisk boknings-
tavla som finns utanför bastun. Samma 
passerbricka används även för att boka 
solariet. Bokning kan ske mellan kl. 07.00 
– 22.00. 

Kostnaden för att kunna utnyttja bastun är 
250 kr för 6 månader och 500 kr för 12 
månader. Kontakta Brandbergens Lås-
hörna, tel. 777 11 11, om du är intresserad 
(du måste visa upp aktuell hyresavi samt 
legitimation).  

Ovan kostnad gäller inte solariet. I sam-
band med nyttjande så betalar man med 
10-kronors mynt. 

Du som lånar bastun ansvarar för städning 
efter dig (debitering för en extra städning 
tillkommer annars). Vidare så är det ej 
tillåtet att röka, ha tända ljus eller spela 
hög musik. Missbruk kan leda till avstäng-
ning. 

SOPPÅSEN 
Släng inte dina soppåsar utanför sop-
skåpen, i buskagen eller i soptunnorna – 
fåglarna sliter sönder dem, vilket resulterar 
i att matrester och annat avfall sprids ut. 



GYM 
Gymmet finns i port 231 och för att kunna 
komma in i lokalen (även till porten och 
källargången) måste man använda en 
passerbricka. 

Gymmet är öppet mellan kl. 09-21. Utöver 
dessa tider är det inte tillåtet att använda 
lokalen.  

Ytterligare en förmaning; skruva inte upp 
stereon på högsta nivå, det är oerhört ly-
hört och boende ovanför lokalen störs! 

Det är ej heller tillåtet för barn under 15 år 
att vistas i lokalen. 

Kostnaden för att kunna utnyttja gymmet 
är 250 kr för 6 månader och 500 kr för 12 
månader. Kontakta Brandbergens Lås-
hörna, tel. 777 11 11, om du är intresserad 
(du måste visa upp aktuell hyresavi samt 
legitimation). 

 

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. 

BILTRAFIK PÅ GRÄSMATTORNA 
Det är alltid förbjudet att köra bil på före-
ningens gräsmattor.  

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.  

Samma sak gäller er som parkerar utanför 
portarna och av någon underlig anledning 
väljer att köra upp halva fordonet på 
gräsmattan. 

FELPARKERADE BILAR 
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. 

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

 13, 27 juni  

 22 augusti 

 5, 19 september 

 3, 17, 31 oktober 

 14, 28 november 

 12 december 

 9 januari 

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.  

 

 

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 


