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Informationsbrev från styrelsen augusti 2018 
 

Hej! 

 

Efter en varm och härlig sommar så har nu styrelsearbetet kommit igång 

för fullt. Nedan följer en uppdatering om vad styrelsen arbetar med 

just nu och vad som hänt sedan sist.  

 

Gå gärna in på föreningens hemsida för att hålla dig uppdaterad på vad 

som händer i föreningen.  

 

OBS - Glöm inte att anmäla era e-postadresser på föreningens hemsida. 

Ni hittar formuläret direkt till höger på startsidan. Inom kort kommer 

informationsbrevet endast distribueras per e-post.  

 

Besiktning 

Besiktningsmannen har nu kallat till garantibesiktning av fastigheten. 

Besiktningen genomförs av en oberoende besiktningsman men både PEAB 

och föreningen kommer vara representerade under samtliga 

besiktningsdagar. Minst en medlem från styrelsen kommer närvara vid 

alla besiktningstillfällen.  

 

Besiktningen kommer inledas den 10 september 2018 och pågå fram till 

och med den 18 september. Under besiktningsdagarna kommer hela 

fastigheten att gås igenom, inklusive lägenheter.   

 

Det är viktigt att vi är noggranna med att visa upp fel och brister 

för besiktningsmannen. Vi kommer därför lägga ner blanketter i 

samtligas postlådor där vi vill att ni noterar vilka brister ni anser 

att er lägenhet har.  

 

OBS - Samtliga medlemmar kommer få ett häfte med information om hur 

besiktningen kommer att genomföras samt när besiktningsmannen kommer 

att besiktiga respektive lägenhet. Häftet kommer läggas i ert 

postfack. Observera att tidpunkterna i besiktningsmannens schema inte 

kan ändras, det är därför viktigt att ni ser till så att ni är hemma 

på utsatt tid eller att ni sätter nyckeln i serviceläge. Kontakta 

styrelsen (styrelsen@brfgl  adjen.com) om ni är osäkra på ert 

lägenhetsnummer eller hur serviceläget fungerar. 

 

Montering av grindar till innergården 

Under sommaren inleddes monteringen av grindar till vår innergård. 

Grindar har nu satts upp vid alla entréer utom vid A-huset. Syftet med 
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grindarna är att minska trafiken från utomstående på föreningens mark 

samt för att undvika skadegörelse och stölder. Grindar kommer att 

sättas upp även vid A-huset så fort grannfastigheten är klar med sitt 

markarbete.  

 

Skötsel av innergården 

Som vissa av er har noterat så växer det ogräs på innergården. Skötsel 

av innergården är inget som tidigare har upphandlats av föreningen. 

Styrelsen har därför inhämtat offerter under sommaren och arbetet med 

att snygga till innergården påbörjas redan i månadsskiftet 

augusti/september. 

 

Hissar 

Tyvärr har det varit upprepade problem med hissen i A-huset den 

senaste tiden. Vi ligger på hissentreprenören för att säkerställa att 

det underliggande felet åtgärdas omedelbart.  

 

Garaget 

Det finns fortfarande ett fåtal platser lediga. Meddela intresse/p-

behov till styrelsen@brfgladjen.com  

 

Cyklar 

Tyvärr finns det ett flertal cyklar i föreningen som inte ställs på 

anvisad plats. Cyklar ska förvaras i cykelrummen i källaren eller i de 

cykelställ som står i garaget. Cykelställen står placerade i 

anslutning till ingångarna. Felaktigt placerade cyklar som inte 

flyttas kan komma att transporteras bort.  

 

Balkonginglasning  

Företaget Lumon har valts ut som leverantör av balkonginglasning. Det 

är endast balkonger mot innergården som får glasas in. Lumon kommer 

att ställa ut exempelmonteringar på innergården så att vi alla kan se 

vilka alternativa lösningar som finns. Detta sker onsdag 5 september 

kl. 19.00 samt söndag 16 september kl. 13.00. De bjuder även på dryck 

och tilltugg. Kom gärna förbi!  

 

Längre presentation av Lumon finns på hemsidan samt bifogad i 

mailutskicket. 

 

Andrahandsuthyrning - OBS! Kräver styrelsens tillstånd 

Det har kommit till styrelsens kännedom att vissa medlemmar annonserar 

och hyr ut sina lägenheter via olika andrahandsuthyrningssajter. Detta 

är inte tillåtet och vi uppmanar alla som gör detta att omedelbart 

sluta med det. All andrahandsuthyrning utan styrelsens tillstånd är 

strikt förbjuden och det kan leda till att bostadsrätten förverkas. 

 

 

Borttappade nycklar  

Vi påminner om vikten av att förlustanmäla borttappade nycklar till 

polisen!  
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Bra initiativ från medlemmar! 

Sist så vill vi uppmärksamma ett förslag till förbättrad livslängd på 

våra avlopp. Undvik gärna att hälla ner matlagningsfett i avloppet då 

detta i längden leder till fettproppar. Samla istället upp fettet med 

hjälp av en miljötratt eller fettratt som kan köpas i butik. På så vis 

undviker föreningen framtida kostsamma saneringsåtgärder.  

 

Slutligen så påminner vi även om tipset på effektiva munstycken till 

duschar och blandare som presenterades på föreningsstämman!  

  

 

 

 

Styrelsen för Brf Glädjen Stockholm   

 


