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Informationsbrev från styrelsen feb 2019 
 

Hej! 

 

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.  

 

Gemensam städdag den 28 april 2019 

 

Söndagen den 28 april 2019 välkomnas samtliga medlemmar till gemensam 

städdag av fastigheten och innergården. Låt oss tillsammans städa in 

våren! I samband med städdagen kommer föreningen beställa en container 

för grovsopor till garageuppfarten (där byggboden står idag).  

  

Avgiftssänkning med 2,8 % från och med andra kvartalet 2019 

 

I samband med den årliga översynen av ekonomin har styrelsen noterat 

att  

- Föreningens ekonomi fortsatt genererar årliga överskott trots 

att extra amorteringar gjorts under året samt trots att 

reservationer gjorts för förväntade underhålls- och 

förbättringsåtgärder; 

- Föreningens räntekostnader har sänkts mer än budgeterat tack 

vare de nämnda extra engångsamorteringarna under 2018; 

- Gemensamhetslokalen och föreningens extra källarförråd 

fortsätter generera intäkter åt föreningen. 

 

Styrelsen kan sammanfattningsvis konstatera att föreningens nuvarande 

finansiella ställning är mycket stark och att den nuvarande 

avgiftsnivån överstiger de långsiktiga behoven.  

 

Ovanstående motiverar ett lägre avgiftsuttag från medlemmarna och 

styrelsen beslutade därför på februari månads styrelsemöte att sänka 

avgifterna från och med andra kvartalet 2019 med 2,8 % på årsbasis.  

 

Detta blir den andra avgiftssänkningen under ett års tid. Styrelsen 

bedömer att föreningen nu - efter sänkningen ovan - får ett balanserat 

avgiftsuttag på en nivå som är motiverad mot bakgrund av det förväntade 

långsiktiga behovet.  
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Besiktning - Strängbetong 

Strängbetong fortsätter med att åtgärda besiktningsanmärkningarna 

avseende sprickor i taken. Ni som inte har bokat tid med Strängbetong 

har fått en lapp i brevlådan och/eller i tidningsfacket vid er ytterdörr. 

Glöm inte att kontakta Strängbetong för inbokning av tid. 

 

Besiktning - Efterbesiktning av anmärkningar 

I början av april kommer besiktningsmannen genomföra en s.k. 

efterbesiktning av fastigheten. Efterbesiktningen innebär att 

besiktningsmannen kontrollerar att besiktningsanmärkningarna från 

besiktningen i höstas är åtgärdade.  

 

Vi kommer återkomma med mer information längre fram om hur 

efterbesiktningen kommer genomföras. 

 

Barnvagnar och dörrmattor i trappuppgångarna 

Barnvagnar och egna dörrmattor får ej ställas ut i trappuppgångarna, 

detta beror framförallt på brandrisker och evakueringsregler. Men 

föremål i trappuppgångarna försvårar även för städpersonalen.   

 

Ordning och reda i soprummet 

Vi påminner om att vara uppmärksamma på sopkärlens märkningar. Det har 

blivit ett återkommande problem med att glas slängs i kärlet för 

metallskräp och vice versa. Varje gång ett kärl blandas med olika 

skräpsorter så debiteras föreningen en extraavgift.  

 

Överlag så har dock situationen i soprummet förbättras sedan i somras! 

Ni som har grovsopor som måste slängas - se ovan om städdagen, samla 

ihop era grovsopor och släng i containern!   

 

Cyklar i garaget 

Vi påminner om att cyklarna i garagen måste ställas i cykelrummen eller 

i cykelställen. Det är dels för framkomligheten av bilar samt dels för 

stöldsäkerheten. 

 

Cyklar som står felaktigt uppställda kommer flyttas till cykelställ om 

de inte flyttas.  

 

Rökning på innergård och balkong 

Styrelsen vädjar till boende att inte röka på innergården och balkong 

då det finns barn som leker där samt då det kommit klagomål på röklukt. 

 

Förråd 

Det finns fortfarande lediga extraförråd att hyra. Ni som är intresserade 

av att hyra förråd kan kontakta styrelsen på styrelsen@brfgladjen.com 

för mer information.  

 

Gemensamhetslokalen 

Gemensamhetslokalen är väldigt populär och är uppbokad i princip varje 

helg, vilket är jättekul! Med tanke på den höga bokningsgraden är det 

extra viktigt med noggrann städning efter varje användning samt att vi 

vårdar den utrustning som finns i köket. Styrelsen arbetar för närvarande 
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med att se över inredningen i lokalen. Medlemmar som har tips och 

önskemål är välkomna att skicka dessa till styrelsen@brfgladjen.com. 

 

Utrustning att låna i garaget 

Nu finns det sopar, spadar och lastvagnar att låna vid F-uppgången i 

garaget. Lastvagnarna står fastlåsta i varandra, koden till låset är 

1515. Vi uppmanar alla medlemmar att vara noggranna med att ställa 

tillbaka vagnarna efter användning och låsa kodlåset igen.   

 

Kommande styrelsemöten 

Styrelsen träffas vanligtvis under första veckan i varje månad och går 

igenom aktuella händelser. Hör av er till styrelsemejlen om ni har 

frågor, synpunkter eller idéer som ni tycker att styrelsen bör 

uppmärksamma på nästkommande möte. Om ni redan nu har förslag på motioner 

till föreningsstämman så är ni varmt välkomna att höra av er med dessa.  

 

 

 

 

Styrelsen för Brf Glädjen Stockholm   
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