
Nyhetsbrev april 2018 – Brf Ulrika Eleonora 
 

 
 
Hej alla grannar i Brf Ulrika Eleonora 
 
Drygt halvvägs in i april och det är sommarvärme ute – härligt! Många medlemmar har redan börjat använda växthuset 

och gården för fikastunder och lite fest. Andra har kanske planterat årets första blommor i krukor på balkongen. 
Våren här och träden blir lite, lite grönare för varje dag som går. Hoppas ni alla har möjlighet att njuta av ljuset och 
solen! 

 
 
Information om nycklarna till din bostadsrätt 
Till varje lägenhet hör som standard fyra nycklar. Fler nycklar kan ha beställts och kvitterats ut av dig eller den medlem 

som ägde bostadsrätten före dig. Varje bostadsrättshavare ansvarar för det antal nycklar som finns registrerade och 
utkvitterade för respektive lägenhet.  

Om du tappar bort en nyckel måste du snarast anmäla det till styrelsen samt till Lås och säkerhetscenter som är 
föreningens nyckelleverantör. Samma sak gäller om en nyckel går sönder eller skadas så pass mycket att den inte 
går att använda. Skulle en nyckel gå sönder är det viktigt att du inte slänger delarna. De ska lämnas till Lås och 
nyckelservice. Om en nyckel tappas bort eller förloras kan det i värsta fall innebära att föreningens nyckelsystem 
behöver göras om. Skulle det hända är det den medlem som kvitterat ut nyckeln som får stå för kostnaden. 

 
Vi vill också passa på att påminna om att vid en försäljning ska överlämning av nycklarna ske på Lås och 

säkerhetscenter. Information om detta delades ut tillsammans med ett nyhetsbrev till alla medlemmar under 2017. 
Det är viktigt att detta sköts eftersom nycklarna ger tillträde till både den enskilda lägenheten och till allmänna 
utrymmen i fastigheten. 

 
 
Problem med hissar 
Under vintern har några av våra hissar krånglat och även stått stilla under en period. Om du upptäcker problem med 

hissarna vill vi att du anmäler det direkt till Kone, kontaktuppgifter hittar du i Bopärmen. 
 
 
Brandtillsyn  
För att förebygga och förhindra brand i vår fastighet är det viktigt att alla medlemmar tar del av och följer riktlinjerna 

för brandskydd. Det handlar bl a om att inte förvara t ex barnvagnar eller annat i våra trapphus. I källaren finns 
uppmärkta rum där barnvagn kan förvaras.  

 
Vi vill också påminna om att det inte är tillåtet att förvara saker vid garageplatserna. Har du ställt saker där måste du 

snarast ta bort dem. Det gäller även t ex däck, reservdunkar och andra saker som är förknippade med din bil. 
Det är också viktigt att du regelbundet kontrollerar att brandvarnarna i din lägenhet fungerar som de ska. Mer info om 

brandskydd och brandvarnare hittar du i Bopärmen. 
 
 
Byte kod till garaget 



Den 2:a maj byter samfälligheten kod till garaget. Ny kod är XXXX. Bytet påverkar inte er som använder nyckeldosan 
vid in- eller utpassering. 

 
Passar också på att påminna om att vi alla måste hjälpas åt att stänga garageporten efter oss. Den står öppen en kort 

stund när någon har passerat in eller ut vilket innebär att obehöriga enkelt kan ta sig in i fastigheten. 
 
Byte portkod 
Den 2:a maj byter vi även portkod i föreningens entréer. Ny kod är XXXX. Upplåsning med portkod gäller mellan kl 

06.00-22.00, övrig tid behöver du använda din nyckel för att låsa upp. 
 
 
Ordinarie föreningsstämma 
Årets ordinarie föreningsstämma närmar sig. Den hålls 2:a maj kl 19.00 på hotell Park Inn (Storgatan 30, Uppsala). 

Innan stämman börjar bjuder föreningen på lättare förtäring. Kallelse med dagordning, årsredovisning för 2017 
och övriga möteshandlingar har delats ut i era brevlådor. Hoppas att så många som möjligt väljer att delta i 
stämman! 

 
 
Inglasning av balkong 
Föreningens bygglov för inglasning av balkong har, som vi informerat om tidigare, gått ut. Styrelsen arbetar nu med en 

ansökan om nytt bygglov. Mer info kommer så snart vi fått besked från kommunen. 
Vi vill påminna om att ingen medlem får sluta eget avtal med leverantör om inglasning. Inglasning som inte följer regler 

och beslut från styrelsen kommer att få monteras ned. Medlemmen får då stå för alla kostnader. Du som vill glasa 
in balkong behöver därför vänta tills mer info om bygglovet beviljats och vilken leverantör som vi slutit avtal med. 

 
 
Montering av insynsskydd på balkongräcken 
Planerar du att montera insynsskydd på ditt balkongräcke? I Bopärmen finns info om den färg som du i så fall måste ha 

på markistyget. Infon hittar du under flik 1 i Bopärmens andra del. 
Medlem som monterat insynsskydd med fel färg måste enligt tidigare styrelsebeslut ta ner tyget. 
 
 
Erbjudande om rabatterad fönsterputs 
Vi har fått ett förmånligt erbjudande om fönsterputs från företaget Putsarkungen. Det är samma erbjudande som de 

gett till våra grannföreningar på gården Priserna är: 
 

Vad:  Pris efter 
rutavdrag 

2 rok  390 kr 
3 rok  490 kr 
4 rok  590 kr 
5 rok  690 kr 
Normalstor inglasad balkong  250 kr 

 
Om ni är flera som bokar gemensamt kan företaget ge ytterligare rabatt. Vid bokning behöver du informera om att du 

bor i Brf Ulrika Eleonora för att få det rabatterade priset. Det är du själv som medlem som sluter avtal om 
tjänsten. Mer info och kontaktuppgifter hittar du på www.putsarkungen.se . 

 
 
2-årsbesiktningen  
Vi börjar närma oss 2-årsbesiktningen av fastigheten och våra lägenheter. Besiktningen sker 18:e, 19:e och 20:e 

september. Mer information om vilka lägenheter som besiktas respektive dag och vad du behöver tänka på 
kommer längre fram. Info om vad besiktningen innebär hittar du i Bopärmen. 

 
 

http://www.putsarkungen.se/


Hälsningar,  
 
 
Styrelsen i Brf Ulrika Eleonora 


