
INFORMATION  April 2020 
 

Brf Alfågeln
STÄMMAN SENARELÄGGS 
Årets föreningsstämma kommer att sena-
reläggas med anledning av covid-19 och 
den påverkan viruset får på folksamlingar 
och fysiska möten.  

För att minimera smittspridning av Coro-
naviruset och för att skydda våra äldre och 
personer i riskgrupp kommer vi att följa 
HSBs rekommendation och genomföra 
stämman så sent som möjligt, enligt lag 
senast 30 juni. 

Ett alternativ som diskuterats är att hålla 
stämman utomhus.  

Kallelse till årets föreningsstämma kom-
mer i vanlig ordning att anslås i portarna. 

 

ANSTÅND MED HYRAN 
Har du med anledning av covid-19 fått 
problem med din ekonomi så kan du söka 
anstånd/begära uppskov på betalningen 
av hyresavgiften.  

För att undvika betalningsanmärkningar, 
dröjsmålsränta eller inkassokostnader är 
det viktigt att hyres-/avgiftsavin betalas i 
tid. 

Du ska kontakta styrelsen eftersom det är 
de som beslutar om eventuella anstånd. 

 

GÄSTLÄGENHETER STÄNGDA  
Uthyrningen av våra gästlägenheter är 
tillsvidare pausad. Anledningen till detta är 
att vi inte kan garantera att lägenheterna 
är smittfria från Coronaviruset samt att vi 
inte har kunskapen om hur rätt sanering 
ska utföras. 

TRAPPHUSEN SKA TÖMMAS 
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är 
lagstadgat och handlar bl. a om att den 
som äger en byggnad ska vidta de åtgär-
der som behövs för att förebygga och för 
att hindra eller begränsa skador till följd av 
brand.  

I korthet innebär detta att både vår bo-
stadsrättsförening och den enskilde lä-
genhetsinnehavaren har ett ansvar för att 
lagen följs. 

Av den anledningen så uppmanar vi alla 
att hålla trapphusen fria från brännbart 
material och sådant som är i vägen vid en 
utrymning. Exempelvis så ska trapphusen 
vara fria från barnvagnar, rullatorer, dörr-
mattor, gardiner, lampor, ljusstakar, 
julpynt, tavlor, mm. 

 

GYMMET 
Vi upprepar att golvet i gymmet kommer 
att behöva återställas efter en vattenläcka 
i januari. När det blir dags för renovering 
så stängs gymmet under en period, men 
fram till dess går det bra att lyfta och dra i 
olika redskap.  



NYA ÖPPETTIDER 
På grund av långvarigt vikande besöksan-
tal så har styrelsen beslutat om att för-
ändra öppettiderna för expeditionen och 
grovsoporna. 

Från och med augusti 2020 så kommer 
expeditionen och containern avsedd för 
grovsopor endast att ha öppet en gång per 
månad. 

PÅGÅENDE RELINING 
Reliningen av våra avloppsstammar fort-
skrider enligt plan. Men i samband med 
arbetet så påträffar entreprenören de mest 
märkliga ting som har spolats ner i avlop-
pen.  

För att undvika regelbundna och kost-
samma spolningar av avloppsstammarna i 
framtiden så uppmanas de boende att följa 
nedanstående som till stor del är saxat 
från skonahem.com: 

1. Spola inte ner matrester i vasken  
När du spolar ner matrester i vasken riske-
rar det att fastna på insidan av rören vilket 
gör att tillströmningen för vattnet blir 
trängre och stopp kan bildas mycket lät-
tare.  

När du står mitt i matlagningen är det lätt 
att låta exempelvis lök, spagetti och mjöl 
(mjöl blir som cement i rören) att slinka ner 
i vasken i tron att det inte gör någon 
skada. Dock gör det bara saken värre. 

Gör istället: Håva upp matresterna med 
din vaskrensare i plast eller med en bit 
hushållspapper och släng sedan i matav-
fallspåsen. 

2. Spola inte ner fett och olja i vasken 
Allt fett som är flytande omvandlas och 
stelnar när det kommer ner i rören – och i 
det här fallet fungerar heller inte ens hett 
vatten. När fettet väl svalnar så stelnar det 
och bildar en propp hård som sten. 

Gör istället: Torka ur stekpannan med 
hushållspapper innan du diskar den. 

 

3. Spola inte ner råa ägg i vasken 
Det kanske inte låter så farligt att låta lite 
rått ägg slinka ner i diskhon, men spolar 
du varmt vatten efteråt så blir det omelett i 
vattenlåset. Och det kan gå minst lika illa 
att spola ner kallt vatten då det kan få äg-
gen att fastna rejält i samband med att du 
sköljer med varmvatten gången efter det. 

Gör istället: Hantera äggen över en bunke. 
Blir det rester som ej går att använda? 
Släng i matavfallspåsen. 

4. Spola inte ner målarfärg i vasken 
Visste du att även vattenbaserade färger 
innehåller farliga metaller och ämnen som 
inte är bra för avloppet. Har du fått färg 
över så spola inte ner det i vasken. Stryk 
av så mycket du kan av färgen på tid-
ningspapper och lägg det sedan bland 
hushållssoporna. 

Gör istället: Tvätta av resterande färg från 
penslarna genom att doppa dem i en om-
gång vatten i en burk. Titta till burken 
några dagar senare, då bör färgresterna 
sjunkit till botten och du kan hälla av den 
klara vattenfasen. Lämna därefter färgs-
lammet till återvinningscentralen. 

5. Spola inte ner stearin i vasken 
Det här känns som en självklarhet för de 
flesta. Men trots att många vet att stearin 
inte ska spolas ner i vasken så är det lätt 
att det ändå händer – när man står och 
diskar sina ljusstakar. Även om det är lite 
varje gång så kommer det förr eller senare 
orsaka att det blir stopp i vasken. 

Gör istället: Lägg ljusstakarna i en metall-
burk, häll därefter på kokande vatten och 
låt sedan svalna. Det resulterar i att stea-
rinet flyter upp till ytan och bildar en kaka. 

6. Spola inte ner gips, puts, spackel 
och betong i vasken 
Det här känns också som självklart för 
många, men ärligt talat så kan det lätt 
slinka ner exempelvis gips i vasken efter 
att barnen lekt med det tidigare under da-
gen – och verktygen väl ska sköljas av.  

Fast vi tänker inte skylla på enbart föräld-
rar, det här gäller alla som glömmer av sig 
och sköljer spackelspaden eller svampen 
som man använt och arbetat med. Det här 
förstör verkligen rören. 
Gör istället: Skölj verktygen och tvätta 
även händerna i en hink. Låt det sedan 
stelna och lämna därefter på återvinnings-
centralen. 



7. Spola inte ner kaffesump i vasken 
Du har säkert fått höra att kaffesump i 
vasken river bort beläggningar i rören, och 
därför har du använt det för att rensa upp 
efter allt annat som råkat slinka ner i vas-
ken. Har du hittills inte lyckats åka på en 
propp i röret så är det ju bra. Men kombi-
nationen av gammalt fett och kaffesump 
resulterar lätt i en propp. Värst av allt är 
sumpen från kokkaffe. 

Gör istället: Släng sumpen i matavfallspå-
sen. 

8. Spola inte ner kaustiksoda i vasken 
Många använder gärna kaustiksoda när 
det proppat igen i rören. Visst, det kanske 
inte skadar rören (om du har tur) men 
skulle inte proppen lösas upp så måste du 
eller en rörmokare sedan handskas med 
det frätande giftet. 

Gör istället: Använd bakpulver, såpa eller 
diskmedel och häll därefter kokande vat-
ten i diskon. Gör detta regelbundet. Fun-
gerar det inte så får man rensa manuellt 
eller kontakta felanmälan. 

9. Toaletten är ingen papperskorg 
Spola aldrig ner skräp i toaletten – spola 
bara ner toapapper, kiss och bajs!  

Följande är exempel på sådant som inte 
får spolas ner i toaletten: 

• Bindor  
• Blöjor  
• Bomull  
• Cigarettfimpar och snus 
• Fiskar 
• Hushållspapper  
• Hår 
• Kattsand 
• Kemikalier, t ex färg och nagellack  
• Kondomer 
• Läkemedel 
• Löständer 
• Matolja och fett 
• Stomipåsar 
• Strumpbyxor 
• Tamponger 
• Tandtråd 
• Tops 
• Tuggummi  
• Våtservetter 

SLUT PÅ MATAVFALLSPÅSAR? 
Matavfallspåsen (den bruna påsen) är 
speciellt utformad för just matavfall. An-
vänd aldrig plastpåsar till matavfallet. 

Har du slut på matavfallspåsar kan du 
hämta nya på återvinningscentralen i 
Jordbro. Du kan även hämta matavfalls-
påsar i de flesta livsmedelsbutiker. 

ANALOG-TV UTGÅR I SEPTEMBER 
Nedan information är saxat från com-
hem.se: 

Vi planerade en övergång från analoga 
kanaler till helt digitala under våren 2020 
men detta skjuts upp på grund av Coro-
naviruset (COVID-19) till den 8 september 
2020. 

Alla som bor i ett Com Hem-hus kan dock 
redan nu gå över till digitala sändningar. 
Det görs oftast genom att ändra inställ-
ningar på tv:n eller med en enkel kanals-
ökning. Du kan också registrera ett konto 
på Comhem Play för att se de flesta digi-
tala kanaler på mobilen, surfplattan och 
datorn. 

Fler tillfälliga nyhetskanaler 
Vi har även gjort det möjligt för alla som 
tittar digitalt att tillfälligt se kanalerna BBC 
World News, CNN, Expressen TV och Al 
Jazeera English, för ökad tillgång till lokala 
och globala nyheter. 

Vad händer nu? 
Många tittar redan digitalt och behöver inte 
göra någonting. Men om du tittar på ana-
loga tv-sändningar idag behöver du ändra 
till digital-tv så senast den 8 september 
2020. 

Du behöver inte vänta 
Dina digitala kanaler finns redan tillgäng-
liga. Följ våra enkla tips nedan och ändra 
till digital-tv och njut av bättre bild och ljud 
redan idag. 

Vad behöver du göra? 
Flera veckor innan ändringen börjar en 
informationstext rulla i tv-rutan på de ana-
loga kanalerna. Ser du texten på din tv 
tittar du analogt och behöver ändra till digi-
tal-tv. Får du ingen informationstext i din 
tv-ruta under sommaren tittar du redan 
digitalt och behöver inte göra något. 



Vill du veta redan idag om du tittar digitalt 
kan du också leta upp Com Hem-kanalen. 
Den visas bara digitalt och finns oftast på 
kanalplats 777. 

Tittar du analogt?  
Så här ändrar du till digital-tv: 

1. Byt källa på din tv 
Prova att byta källa på din tv med fjärrkon-
trollen eftersom digital-tv kan ligga på en 
annan källa.  

Eftersom tv-apparater fungerar olika är det 
bra att titta i bruksanvisningen till din tv 
eller kontakta din tv-tillverkare om du är 
osäker. 

2. Gör en kanalsökning 
Ser du inga digitala kanaler kan du göra 
en kanalsökning (se bruksanvisningen till 
din tv eller kontakta din tv-tillverkare). Du 
vet att du tittar digitalt om du får in Com 
Hem-kanalen på kanalplats 777. 

För att få in rätt lokala kanaler och nyheter 
kan du behöva ett nätverks-ID för just din 
ort. 

3. Kolla din tv-modell 
Nästan alla modernare tv-modeller (från 
ca 2008) har en inbyggd DVB-C-tuner och 
kan visa digital-tv. 

Säkerställ att din tv kan visa digital-tv. Läs 
annars i bruksanvisningen till din tv, eller 
kontakta din tv-tillverkare. 

4. Har du en äldre tv? 
Har du en äldre tv kan du behöva byta till 
en nyare modell eller komplettera din tv 
med en digitalbox. Digitalboxen kopplar du 
enkelt in till din tv. 

Just nu kan du beställa en digitalbox för 
593 kr (inklusive frakt, miljöavgifter och 
fakturaavgift). 

 

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 eller via webben, se 
www.alfageln.net  

På grund av Coronaviruset så utför HSB 
Fastighetsförvaltning i första hand endast 
akuta åtgärder i lägenheter som exempel-
vis vattenläckor, strömförsörjning och av-
loppsstopp med risk för översvämning. De 
återkopplar givetvis till den som felanmält 
även om arbeten inte kan utföras just nu. 

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. 

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

• 14, 28 maj 
• 11 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. 

 

 

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 


