
INFORMATION December 2020

Brf Alfågeln
POSTBOXAR
Föreningen kommer under december på-
börja installation av så kallade post-
fack/postboxar i varje trapphus.
Driftsättning blir preliminärt den 4 januari
2021. All post kommer därefter att delas ut
i dessa boxar, utom tidningar som delas ut
i brevlådan på din ytterdörr.

Dispens
Är samtliga i hushållet över 80 år eller har
fysiska funktionsnedsättningar som hindrar
hämtning av posten i boxen så kan den
delas ut i brevlådan på ytterdörren. An-
mäl/ansök om detta till Postnords kund-
tjänst på tel. 0771 33 33 10. Dispensen
ska sedan skickas till föreningens förval-
tare.

Namn
Posten kommer att sorteras i varje post-
fack efter Skatteverkets numreringssystem
för lägenheter (4 siffror). Se därför till att
ha anmält korrekt lägenhetsnummer till
Skatteverket.
Postboxen kommer vara individuell och
märkt med nummer och namn. Det är
samma namn på boxen som står på
namntavlan i trappen, dvs lägenhetsinne-
havaren/huvudägaren.
Kompletterande namn som t ex samägare,
inneboende, företag hemma eller liknande
kan även finnas inuti boxen. Eftersom
postutdelaren öppnar hela fronten på
boxen när posten delas ut så ser postutde-
laren även namnen inuti boxen så att rätt
postutdelning sker.
OBS endast namn på personer eller före-
tag som är mantalsskrivna på adressen
via Skatteverket kommer att sättas upp.
Om någon bor i lägenheten tillfälligt eller
inte är skriven på adressen skall denne
använda c/o samt namnet på den som är
skriven på adressen.
Flyttar någon in eller ut som inte är bo-
stadsrättsinnehavare så måste du med-
dela detta till föreningen eftersom vi bara
registrerar ägare i våra register.

Kontakta alltid HSB Kund- och Medlems-
service på tel. 010 442 11 00 om dina
namnuppgifter är fel eller om du vill ha
med andra namn, som t ex inneboende
eller eget företag.

Reklam
Du kan själv välja om du vill ha reklam
eller ej genom att med öppen lucka vända
på den gröna etiketten med "Reklam tack"
till den röda sidan med "Ej reklam", som
sitter i plastfickan i framkant på ditt fack.
Det går även bra att ändra om man t ex är
bortrest en längre tid. Från början är alla
facken markerade med den gröna sidan
"Reklam tack" enligt krav från PostNord.
OBS att det är absolut förbjudet att klistra
egna lappar eller etiketter utanpå boxen.
Om så sker kommer dessa klisterlappar
att avlägsnas omgående och vid åverkan
på postboxen blir du ersättningsskyldig.

Nycklar
Utdelning och kvittens av nycklar kommer
genomföras tillsammans med leverantören
av postboxarna och då troligtvis i före-
ningslokalen i port 189. När detta ska ske
kommer det information om senare.
Nycklarna till postfacket är medlemmens
egendom och ansvar. Du kan själv kopiera
nycklarna till din box om du behöver fler
uppsättningar eller extra i reserv. Före-
ningen har inga extra nycklar och kommer
inte stå för kostnaden att kopiera extra
nycklar.
OBS vid överlåtelse av lägenhet skall
samtliga 3 originalnycklar till postboxen
överlämnas till nästa innehavare.



OMMÅLNING AV TRAPPHUS
I början av nästa år kommer en ommål-
ning av väggar, tak, snickerier, källardör-
rar, ledstänger och trappräcken i trapphu-
sen att påbörjas.

Mer information kommer anslås i respek-
tive port men redan nu kan vi förvarna om
att i samband med ommålningen så ska
trapphusen vara tömda.

Notera att det enligt lagen om skydd mot
olyckor (LSO 2003:778) är förbjudet att
placera lösa eller brännbara föremål i
trapphuset, t ex tavlor, gardiner, möbler,
pulkor, dörrmattor, cyklar och barnvagnar.

GYMMET ÄR SNART KLART
Renovering och återställande av gymmet
är i sin slutfas och det finns goda förhopp-
ningar om att lokalen åter kan vara till-
gänglig för föreningens medlemmar innan
jul.

Information om återöppnande kommer
anslås i portarna.

Vet du inte var gymmet finns?
Det är beläget i port 231 och för att kunna
komma in i lokalen måste man använda
sin passerbricka.

Har du inte tillträde till gymmet?
Besök Brandbergens Låshörna så kodar
de din passerbricka (du måste visa upp
aktuell avgiftsavi samt legitimation).

Är det gratis?
Nej. Kostnaden för att kunna utnyttja
gymmet är för närvarande 250 kr för 6
månader och 500 kr för 12 månader.

FÖRSLAG OCH IDÉER
Om du har ett förslag som du tror kommer
att gagna föreningen och dess boende så
kan du när som helst kontakta styrelsen.
Vill du att ditt förslag (motion) ska behand-
las på kommande ordinarie årsstämma i
maj 2021 så måste du skriftligen anmäla
ärendet till styrelsen före februari månads
utgång.

GÄSTLÄGENHETER
Uthyrningen av föreningens gästlägenhet-
er är fortsatt pausad pga. pandemin.

RÅTTORNA INVADERAR
Tyvärr har föreningen drabbats av en rått-
invasion. Hittills verkar det som att de bara
håller till utomhus (vad vi vet) men det är
nog bara en tidsfråga innan de börjar
springa runt inomhus i våra fastigheter.

Åtgärder för att komma till rätta med råt-
torna pågår i samråd med bl. a Anticimex
och på deras inrådan så kommer samtliga
buskar, främst kring huskropparna, att
klippas ner till marknivå. Diskussioner på-
går även om ifall en långsiktig åtgärd kan
resultera i att samtliga buskar kring husen
måste tas bort permanent.

Du som boende kan i nuläget också bidra
till att försvåra för råttorna att trivas i vårt
område:

 Mata inte djur och fåglar. Det lockar till
sig bl. a råttor, möss och annan ohyra.

 Släng inte din soppåse på marken.
Den kommer garanterat slitas sönder
av fåglarna och sedan kommer de 4-
benta.

 Låt inte porten stå uppställd längre tid.
Råttor kan ta sig in i husen och skapa
sanitära olägenheter. Är dessutom por-
ten obevakad så möjliggör det för oin-
bjudna gäster (läs tjuvar och banditer)
att ta sig in i våra fastigheter.

HAR DU P-PLATS MED ELSTOLPE?
Nu när kylan kommer så börjar många
använda sina motor- och kupévärmare
igen.
Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att
sladden till elstolpen sitter kvar i eluttaget
när den inte används.
Luckan till elstolpen ska alltid vara låst
– oavsett om den används eller inte. Slad-
dar som sitter kvar i eluttaget utan att vara
inkopplade i bilen kommer att tas bort!
Saknar du nyckel till luckan? Besök expe-
ditionen så ordnar vi fram en ny.



ASBEST I LÄGENHETEN
Om du går i tankarna att renovera ditt bad-
rum och har kvar den röda originalvåtrum-
smattan så måste du beakta att den inne-
håller asbest.
Det kan även förekomma förhöjda värden
av asbest i lägenhetens golvlim (s.k.
svartlim som ursprungligen användes för
att applicera golvplattorna när husen
byggdes). Var därför uppmärksam med
hur du eventuellt hanterar (original) golv-
plattor.
Hantering av asbest ska ske enligt Ar-
betsmiljöverkets föreskrift AFS 1996:13
och yrkesmässig asbestsanering ska ske
av en ackrediterad firma före övrig rivning.
I de fall en asbestsanering måste genom-
föras så är det inget som föreningen står
för i och med att bostadsrättshavaren har
underhållsansvaret för lägenhetens ytskikt.

NÄR JULGRANEN BÖRJAR BARRA
För er som ska ha en egen julgran i lä-
genheten så kommer till slut dagen då den
ska kastas ut. Tänk då på att granar är att
betrakta som trädgårdsavfall och ska läm-
nas hos återvinningscentralen i Jordbro –
de ska inte slängas utanför sophusen eller
på innergårdarna.

SOPOR
När du slänger stora kartonger i återvin-
ningsstationen (mellersta sophuset) så ska
de plattas till och vikas ihop innan de
slängs i kärlen. Det är många hushåll som
ska dela på återvinningskärlen så visa lite
hänsyn och se till så att fler kan slänga
sina kartonger.

Grovavfall ska slängas i containern i övre
sophuset. Som grovsopor räknas möbler,
barnvagnar, cyklar, etc. Men tänk på att
det inte är okej att slänga halva bohag, då
får du istället lämna på återvinningscen-
tralen i Jordbro. Samma sak gäller byg-
gavfall i samband med renovering.

VATTENLÄCKOR
Pga. återkommande vattenläckor i sam-
band med slarvigt eller felaktigt utförda
arbeten i kök samt bad- och duschrum så
har man rapportskyldighet när man avser
renovera ett kök eller våtutrymme.

Styrelsen måste få in en redogörelse för
hur en renovering ska genomföras och då
kan man använda blanketten ”Begäran om
tillstånd till ändring i lägenhet” som finns
på föreningens hemsida eller Mitt HSB.

Notera att inbyggnation av rör inte är tillå-
tet. Vattenburen golvvärme, handdukstork
etc. är inte tillåtet. Det är inte heller tillåtet
att permanent avlägsna radiatorer.

För dem som installerar tvätt- och diskma-
skiner i sina lägenheter måste en fackman
anlitas.

Vid installation av diskmaskin ska denna
vara försedd med spillplåt för att undvika
vattenskada. Lämpligen även kyl- och
frysskåp.

Installeras torktumlare får endast kondens-
tumlare användas. Vanliga tumlare, som
är avsedda att anslutas till ventilationen
orsakar nämligen fukt- och ventilations-
problem – denna typ av anslutning är
alltså inte tillåten.

REGLER FÖR BYGGAVFALL
Det är lägenhetsinnehavaren som är an-
svarig för att nedan ordningsregler följs.

Entréer, trapphus samt gångar/utrymmen
utanför källarförråd och övriga gemen-
samma utrymmen skall hållas fria från
byggavfall, byggsopor, byggmaterial, verk-
tyg och stegar.

Om byggavfall och byggsopor måste stäl-
las utanför lägenhet så skall det förvaras i
byggavfallssäckar (t ex BIG BAG) utanför
fastigheten och skall vara bortforslat inom
ett dygn. Säckarna får absolut inte place-
ras så att de förhindrar framkomligheten
för utryckningsfordon och renhållningsfor-
don, trafik till- och från parkeringsplatser
eller åtkomst till fastighetens utrymmen.

Byggavfallssäckar får inte placeras direkt
mot fastigheternas fasader. De får ej heller
placeras på gräsytor, i buskage eller i
andra planteringar.

I de fall styrelsen behöver beställa hämt-
ning eller städning, debiteras lägenhetsin-
nehavaren.



UTLÅNING
Föreningen förfogar över diverse utrust-
ning som medlemmarna kan låna på ex-
peditionen. Glöm inte legitimation, vi kän-
ner tyvärr inte alla som bor i föreningen.

Det enda vi kräver av er som lånar är att ni
inte har dem allt för länge och att ni åter-
lämnar dem i ett gott skick.

Följande finna att låna:

 Borrmaskin – en borrmaskin med slag
som underlättar om du behöver borra i
bärande betongväggar.

 Pirra – för dig som ska köra lite tyngre
saker.

 Vinkelslipmaskin – oumbärlig om du
ska kapa och slipa i metall, sten, mar-
mor, kakel eller plast.

 Planslipmaskin – perfekt om du ska
slipa t ex dörrar, luckor, köksbord och
liknande. Slippapper får du köpa själv.

LEVANDE LJUS
Glöm inte att släcka de levande ljusen!
Kvarglömda ljus är en vanlig orsak till bo-
stadsbränder under jultiden.
Följande finns att läsa på Brandskyddsför-
eningens hemsida där vi bl. a uppmanas:

 Att använda ljusstakar i material som
inte kan börja brinna, t ex smide, ke-
ramik, sten eller liknande.

 Att dekorera ljusstaken med icke
brännbart material, t ex sand, sten,
glas eller snäckor.

 Att se till att ljusen står stadigt.

 Att aldrig lämna levande ljus utan upp-
sikt.

 Att inte ställa ljusen för nära gardiner.

 Att aldrig placera många värmeljus tätt
tillsammans på en bricka eller ett fat.

SENIORALFÅGLARNA
SeniorAlfåglarna är en förening för både
ålders- och förtidspensionärer som bor i
Brf Alfågeln.

För mer information kontakta Senior-
Alfåglarnas ordförande Gunnel Trelje, tel.
070 888 12 45 eller sekreterare Annette
Ernerdahl tel. 070 972 77 78.

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

 10 december, 2020
 14 januari, 2021
 11 februari
 11 mars
 8 april
 6 maj
 3 juni
 1 juli
 26 augusti
 23 september
 21 oktober
 18 november
 16 december

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
Hemsida: www.alfageln.net
E-post: styrelsen@alfageln.net
Tel: se anslag i portarna
HSB Kund- och Medlemsservice:
tel. 010 442 11 00

Ansvarig utgivare: Brf Alfågelns styrelse


