
Nyhetsbrev januari 2018 – Brf Ulrika Eleonora 
 

 
 
Hej alla grannar i Brf Ulrika Eleonora 
 
Idag skiner solen från en blå himmel och all snö som kom för några dagar sedan har redan smält bort. Dagarna blir 
allt ljusare och det gror ett hopp i många av oss om att våren snart är här. Men innan dess får vi säkert besök igen 
av kung Bore med snöfall och kyla. Här kommer styrelsen första nyhetsbrev för det nya året. 
 
 
Hemsida 
I tidigare nyhetsbrev frågade vi om någon medlem var intresserad av att arbeta med föreningens hemsida. Magnus 
Crafoord tog sig an uppdraget och har nu skapat hemsidan. Ännu återstår en hel del arbete med att fylla den med 
information till er medlemmar och andra som är intresserade av vår förening, t ex mäklare och kommande 
medlemmar. Hemsidans adress är http://brfulrikaeleonora.se . 
 
Om någon har idéer om vilken information ni vill kunna hitta på hemsidan är du välkommen att höra av dig till 
någon av oss i styrelsen, kontaktuppgifter hittar du på anslagstavlan i trapphusen. Du kan även lämna ett 
meddelande i föreningens brevlåda som finns på Skyttelgatan 6. 
 
 
Vad gör man när något inte fungerar eller är trasigt? 
Vår fastighet är uppdelad i två olika delar; boyta och gemensamma utrymmen. Boytan är våra bostadsrätter och till 
allmänna utrymmen hör bl.a. trapphus, hissar, källare, gården, soprummen och garaget. 
 
Om något inte fungerar eller är trasigt i våra gemensamma utrymmen har alla medlemmar ett gemensamt ansvar 
för att anmäla det till UBC. Anmälan ska göras direkt till dem och inte till styrelsen. Kontaktuppgifter hittar du i 
Bopärmen, på vår hemsida och på anslagstavlorna i våra entréer. 
 
Har något gått sönder eller slutat fungera i din bostadsrätt ska det anmälas till Bonava eller UBC beroende på vad 
det handlar om. Information om till vem du ska anmäla vad finns i Bopärmen. 
 
 
Bopärmen 
Till varje bostadsrätt hör en Bopärm som innehåller information om just din bostadsrätt och om föreningen. 
Bopärmen hör till bostadsrätten och ska lämnas över till köparen vid en försäljning. Ibland skickar vi eller Bonava 
ut infoblad som handlar om kompletteringar eller ändringar av infon i Bopärmen. Det är då viktigt att du sätter in 
den nya infon i Bopärmen så att den alltid är uppdaterad. 
 
 
Representant till gemensamhetsanläggningens styrelse 
Våra gemensamma utrymmen förvaltas av en styrelse med representanter från de tre bostadsrättsföreningar som 
finns i fastigheterna som omger gården. Varje förening ska representeras av två medlemmar. I dagsläget finns en 
representant från Ulrika Eleonora och det behövs alltså en till. Du som är intresserad är välkommen att kontakta 
Lena Engkvist som är sammankallande för valberedningen. Lena når du på 070 – 978 13 65 eller via mail till 
enklena@gmail.com . 
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Instruktion öppning av garageport som fastnat 
Den stora garageporten har vid några tillfällen fastnat och då har det inte gått att köra in eller ut ur garaget. Bifogat 
finns en instruktion om hur man gör för att manuellt öppna porten. Ett tips är att lägga instruktionen i bilen så att 
den finns nära till hands om det skulle hända igen. 
 
 
Tillträde för obehöriga till garaget och våra trapphus. 
Styrelsen vill igen uppmana alla som kör eller cyklar ut och in genom garageporten (stora och lilla) att se till att den 
stängs ordentligt så att obehöriga inte kan ta sig in. Det har skett både skadegörelse och stölder av cyklar och bilar. 
Alla medlemmar som åker eller går in och ut genom garageporten måste ta ansvar för att de stängs ordentligt. 
 
Du som har garageplats kan enkelt stänga porten genom att klicka på nyckeldosan när du åkt in eller ut. Vänta tills 
du sett att porten stängts innan du åker iväg. 
 
Även du som cyklar behöver vänta tills porten stängts innan du åker vidare. Du som går genom lilla porten 
behöver säkerställa att den stängts ordentligt innan du går vidare. 
 
 
Föreningsstämma 2018 
Varje år ska en bostadsrättsförening hålla en s.k. ordinarie föreningsstämma. På stämman har föreningens 
medlemmar möjlighet att fatta beslut om bl.a. inkomna motioner, val av styrelseledamöter samt revisor, arvoden 
och fastställande av föregående års balans- och resultaträkning. 2018-års föreningsstämma hålls 180502 kl 19.00 
och den äger rum på hotell Park-Inn (Storgatan 30 i Uppsala). I samband med stämman bjuder föreningen på 
lättare förtäring. Senast fyra veckor innan stämman delas kallelse och övriga möteshandlingar ut i era brevlådor. 
 
Medlemmar i föreningen kan lämna motioner till föreningsstämman. En motion är ett ärende som medlemmen vill 
att stämman ska ta upp. Motionen ska var skriftlig. Motionen ska vara daterad och det ska även finnas uppgift om 
namn på den/de som skrivit motionen, lägenhetsnummer och kontaktuppgifter. Motionen lämnas i föreningens 
postlåda som finns vid postfacken på Skyttelgatan ?. Sista datum för att lämna motion är 180225. Eventuella 
motioner som lämnas in senare kommer inte att behandlas på stämman. 
 
 
Förråd för uthyrning till medlemmar 
Som vi informerade om i förra nyhetsbrevet finns ett antal extra förråd av varierande storlek i fastigheten som vi 
hyr ut till medlemmar. För tillfället är alla förråd uthyrda och det står en medlem i kö. Om du vill anmäla dig till 
kön gör du det enklast genom att skicka ett mail till ylva.m.berggren@gmail.com. Vi sätter då upp dig på kölistan 
och kontaktar dig när det finns ett ledigt förråd att hyra. 
 
 
 
 
Hälsningar,  
 
 
Styrelsen i Brf Ulrika Eleonora 
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