
Nyhetsbrev augusti 2017 – Brf Ulrika Eleonora 
 

 
 
Hej alla grannar i Brf Ulrika Eleonora 
 
Hoppas ni alla har haft möjlighet att njuta av sommaren. Här kommer höstens första nyhetsbrev från 

styrelsen. 
 
 
Entrédörrar och garageportar 
Under sommaren har det tråkigt nog varit en del skadegörelse på fordon i vårt garage. Vi vill igen påminna 

om att det är viktigt att vi hjälps åt att se till att garageporten stängs ordentligt efter oss. Detta gäller även 
den lilla dörren som sitter i garageporten. 

 
Ett enkelt sätt att säkerställa att ingen obehörig tar sig in är att stänga den genom att klicka på nyckeldosan 

när du åkt in eller ut genom porten. Vänta gärna med att åka iväg tills du sett att porten stängts. Samma 
uppmaning gäller för cyklister som cyklar in och ut genom porten. 

 
Lika viktigt är att se till att dörrarna till våra entréer stängs ordentligt efter oss. Allt för att undvika att 

obehöriga tar sig in i våra trapphus. 
 
 
Felanmälan till Bonava 
Om du upptäcker något som inte fungerar i din lägenhet eller i våra gemensamma utrymmen som t ex 

trapphusen, förråden, portar eller källargångar ska det anmälas till Bonavas kundservice. De får då 
möjlighet att åtgärda felen. Deras kontaktuppgifter: 

Telefon: 020 – 28 28 28 
E-post: kundservice@bonava.se 
 
Du hittar även kontaktuppgifterna i Bopärmen under flik 2. Där finns även kontaktuppgifter till bl.a. UBC 

(fastighetsskötsel), jouren på Bravida, Fastum (ekonomisk förvaltare) och Telia Sonera AB som är vår 
leverantör av telefon, TV och bredband. 

 
När det gäller fel i din lägenhet är det viktigt att tänka på om felet är ett s k garantiärende eller om det ligger 

utanför garantin. De fel som ligger utanför garantin får bostadsrättshavaren bekosta själv för att få 
åtgärdade. Mer information om vad som inte omfattas av garantin hittar du i Bopärmen under flik 2. 

 
 
Trivselregler och aktiviteter på gården 
Många av de tre föreningarnas medlemmar har använt gården och växthuset till olika aktiviteter under 

sommaren. Det tycker vi är roligt! 
På förekommen anledning vill vi dock påminna att trivselreglerna även gäller på gården och i växthuset. 

Klagomål har kommit till styrelsen om störande ljud som t ex hög musik, skrik, och höga röster sent på 
kvällar och även långt in på natten.  
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Använd gärna gården och växthuset men tänk på att följa trivselreglerna och att hålla volymen nere så att du 
inte stör dina grannar. 

 
 
 
Representant till styrelsen för gemensamhetsanläggningen 
Kungsträdgårdarna består av tre bostadsrättföreningar (Karl XI, Magnus Ladulås och Ulrika Eleonora) och en 

gemensamhetsanläggning (GA). GA-n ägs av de tre föreningarna gemensamt. Den består av vår fina 
gård, växthuset, garaget och källarutrymmen. 

 
En separat styrelse som består av medlemmar från de tre föreningarna ska förvalta vår GA. I dagsläget är det 

en s.k. byggande styrelse som ansvarar för anläggningen. GA-n är planerad att överlämnas till den 
gemensamma styrelsen 180101. En av ledamöterna kommer att vara någon av oss i föreningens styrelse. 
Om du är intresserad av att arbeta i styrelsen för GA vill vi att du hör av dig till någon av oss. 
Kontaktuppgifter hittar du på anslagstavlorna i våra trapphus. 

 
 
Årsavgiften till föreningen 
Årsavgiften som vi medlemmar betalar månadsvis till föreningen ska täcka de gemensamma kostnaderna vi 

löpande har för bl.a. fastighetsskötsel, sophämtning, räntekostnader, amortering av lån samt avsättningar 
till underhålls- och renoveringsfonden.  

 
Jämfört med den ursprungliga ekonomiska planen har föreningen en lägre räntekostnad för våra lån. Styrelsen 

har därför beslutat att sätta ner avgiften till 0 kronor för sista kvartalet 2017. Det innebär att det på 
månadsavierna för oktober, november och december bara kommer att innehålla kostnad för er 
förbrukning av el och vatten. 

 
Styrelsens intention är att fr o m januari 2018 sänka månadsavgifterna. Hur stor sänkningen kan bli är ännu 

inte klart. Styrelsen kommer att ta ställning till detta under hösten. Mer information om detta kommer i 
kommande nyhetsbrev. 

 
 
 
Hälsningar,  
 
 
Styrelsen i Brf Ulrika Eleonora 


