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Informationsbrev från styrelsen maj 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.  

 

PÅMINNELSE: Efterbesiktning av fastigheten samt lägenheterna 

Besiktningsmannen kommer genomföra en efterbesiktning av fastigheten 

för att säkerställa att anmärkningarna från höstens 2-årsbeskiktning 

är åtgärdade. Besiktningen genomförs den 17 och 20-21 maj. Information 

finns i respektive port samt i varje medlems postfack. Glöm inte att 

sätta nyckeln i serviceläge om ni inte är hemma!  

 

Information gällande vitvarorna i Brf Glädjen. 

Peab har lämnat fem års garanti på alla vitvaror som fanns i lägenheterna 

vid tillträdet, dvs alla vitvaror som var standard eller valdes som 

tillval av Peab. Garantin täcker funktionsfel på vitvarorna (dvs ej 

handhavandefel) och innebär att varje lägenhetsinnehavare inte ska 

behöva betala kostnaden för eventuell reparation. 

 

Under garantins första två år skulle felanmälan göras direkt till 

Electrolux men sedan i höstas ska anmälan istället göras direkt till 

Peab Bostad på nedanstående kontaktuppgifter: 

 

Felanmälan under garantitiden: 

kundcenter@peabbostad.se 

Vardagar 08.30-16.00. Tel: 0101-500 430 

 

Tack till medlemmen i F-huset som skickat informationen ovan! 

 

Garaget 

Det finns ett fåtal garageplatser lediga. Hyresnivån är f n 1900 kr/mån. 

Hör av er till SBC (Telefon: 0771- 722 722 Mail: kundtjänst@sbc.se) om 

ni är intresserade.  

 

Laddplatser för elbilar 

Styrelsen har fått hjälp av en av föreningens medlemmar med att utreda 

möjligheterna till installation av laddstationer för elbilar i garaget. 

Förhoppningen är att kunna presentera ett förslag till hösten 2019. 

Medlemmar som har erfarenheter av laddplatser från tidigare brf:er eller 

andra nyttiga erfarenheter är välkomna att kontakta styrelsen.  
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Barnvagnar och dörrmattor i trappuppgångarna 

Barnvagnar, egna dörrmattor osv. får ej ställas ut i trappuppgångarna. 

Detta beror framförallt på brandrisker och evakueringsregler. Men 

föremål i trappuppgångarna försvårar även för städpersonalen.   

 

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.  

 

PÅMINNELSE: Ordning och reda i soprummet 

Tyvärr är det fortfarande problem med ordning och reda i soprummet. För 

att undvika extraavgifter så är det viktigt att inga grovsopor ställs i 

soprummet samt att alla medlemmar sorterar soporna i rätt kärl. Att 

ställa ner kassar med osorterade sopor på golvet i soprummet är alltså 

inte ok. 

 

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.  

 

 

 

 

Styrelsen för Brf Glädjen Stockholm   

 


