
Nyhetsbrev nr 1–2019 – Brf Ulrika Eleonora 
 

 
 
 

Hej alla grannar i Brf Ulrika Eleonora! 
 
Hoppas ni alla haft en fin och skön jul! Tänk att vi fick lite snö som lyser upp. Lyser upp gör också alla fina 

adventsljusstakar och – stjärnor som står i fönstren. Att titta ut över vår fina gård sent på kvällen är fantastiskt! Det 
här är också en tid då vi ofta omger oss av tända ljus. Vi vill därför påminna om att det är viktigt att du kontrollerar 
att brandvarnarna i din lägenhet fungerar som de ska. Info om hur du testar detta hittar du i Bopärmen. Viktigt är 
också att regelbundet dammsuga springorna på brandvarnarna eftersom damm där påverkar funktionen. 

 
Hemsida Brf Ulrika Eleonora och prenumeration av nyhetsbrev från föreningen 
Vi har i tidigare nyhetsbrev informerat om föreningens hemsida som du hittar på www.brfulrikaeleonora.se . Vi jobbar 

med att fylla hemsidan med information. I nuläget finns där bl a alla nyhetsbrev, föreningens stadgar, 
mäklarinformation samt ansvarsfördelning och kontaktuppgifter till styrelsens medlemmar. 

 

Att kopiera upp nyhetsbrevet och övrig information som vi delar ut till er medlemmar är en ganska stor utgift för 
föreningen. På sikt kommer vi bara att lägga upp nyhetsbreven på hemsidan. Vi har därför lagt upp en funktion där 
du kan prenumerera på dessa istället för att få dem i din brevlåda. Du anmäler dig genom att gå in på hemsidan 
och fylla i dina uppgifter i formuläret längst ner till vänster på sidan. 

 
Nya stadgar utdelade 
Tidigare i höst fick varje hushåll ett av de nya stadgarna i brevlådan. Tyvärr var trycket lite dåligt på en del exemplar. Du 

hittar de nya stadgarna på föreningens hemsida och det går att skriva ut dem därifrån. Behöver du ett nytt ex av 
stadgarna men inte har möjlighet att skriva ut dem själv? Skicka ett mail till Lars-Börje Croon, sekreterare i 
styrelsen, så ordnar han ett nytt ex. Mailadressen hittar du under Styrelse på föreningens hemsida. Det går också bra 
att lägga en lapp i Lars-Börjes brevlåda på Skyttelgatan 10C. Skriv ärende, namn, adress och lägenhetsnummer i 
mailet eller på lappen. 

 
Budgetarbete – höjning av årsavgift samt för hyra av garage och förråd 
En av styrelsens arbetsuppgifter är att arbeta med föreningens ekonomi. Under hösten har vår ekonomiansvarige bl a 

arbetat med budgeten för 2019 och vi ser bl a att kostnaderna ökar under nästa år pga inflation och ökade 
kostnader för vår gemensamhetsanläggning. Vår ekonomiansvarige har även förhandlat med flera banker ang 
omläggning av ett av föreningens tre lån. Hon har lyckats förhandla ner en erbjuden lägsta ränta från 1,65 % till 
1,191 % vilket i dagens ränteläge för bostadsrättsföreningar är väldigt bra. 

 

Utifrån budgeten och de ökade kostnaderna under 2019 har styrelsen beslutat att fr o m 190101 höja årsavgiften med 
3,5 %. Vi har också beslutat att höja hyran för garage och extra förråd med 3,5 % fr o m 190101.  

 
Inglasning av balkong 
Styrelsen har sökt och fått ett nytt bygglov beviljat av kommunen angående inglasning av balkong. Om du är intresserad 

av att glasa in din balkong är det viktigt att komma ihåg att även om föreningen har bygglovet är det enskild 
medlem som fungerar som byggherre. Det innebär att du själv sluter avtal med leverantören och du som har 
arbetsmiljöansvaret. 

http://www.brfulrikaeleonora.se/


Det är också ytterst viktigt att du följer riktlinjerna som finns i bygglovet, bl a att det ska vara glas från tak till golv och 
att det ska vara profillöst. Föreningen hade tidigare avtal ang priser med Björklinge Glas men detta har gått ut. Vi 
planerar att kontakta dem för att se om vi kan sluta ett nytt avtal, återkommer med mer info om detta i nästa 
nyhetsbrev. 

 
Garage – regler och rutiner kö och säga upp 
Föreningen har ett antal garageplatser för bil och MC som hyrs ut till föreningens medlemmar. Här kan du läsa om vad 

du behöver göra om du vill hyra eller säga upp en garageplats och vad som gäller när du hyr en plats: 
 

Hyra plats:  Om du vill hyra en garageplats anmäler du dig genom att maila den i styrelsen som är 
ansvarig för garaget. Mailadressen hittar du under Styrelse på föreningens hemsida. 
Finns plats ledig får du ett erbjudande och om alla platser är uthyrda erbjuds du en 
plats i kön. 

Att hyra ut 
garageplats i 
andra hand 

Det är inte tillåtet att hyra ut garageplatsen i andra hand. Bara den som har slutit 
hyresavtal med föreningen har rätt att använda platsen. Om du hyr ut platsen i andra 
hand har föreningen rätt att säga upp ditt hyresavtal. 

Vad får du ställa 
på garageplatsen 
och MC-platsen? 

Det är bara tillåtet att parkera bil på garageplatserna och MC på MC-platserna. Ingen 
annan typ av fordon eller andra föremål för ställas på garageplatserna. 
Det är även förbjudet att förvara t ex däck, möbler och brandfarliga vätskor på 
garageplatserna. 

Hur säger jag 
upp 
garageplatsen? 

Eftersom det bara är medlemmar i föreningen som kan hyra platser i garaget behöver 
du säga upp ditt hyresavtal om du flyttar från föreningen. 
Du säger upp platsen genom att skicka ett mail till garageansvarig i styrelsen. 
Mailadressen hittar du under Styrelse på föreningens hemsida.  

 
Förvaring av brandfarliga vätskor i förråd och garage 
Myndigheten för Samhällsberedskap (MSB) har tagit fram restriktioner för var, hur och i vilken omfattning man får 

förvara brandfarliga vätskor i flerfamiljshus. Som brandfarliga vätskor räknas bl a spolarvätska, tändvätska, olja, 
och lösningsmedel (t ex lacknafta). 

Det är tillåtet att förvara mindre mängder brandfarlig vätska i lägenheten och på balkongen. Inglasad balkong räknas 
som inomhus och har samma restriktioner som inne i lägenheten. Däremot är det absolut förbjudet att förvara 
brandfarliga vätskor i våra förråd eller i garaget.  

 

Delar av styrelsen genomför regelbundet brandtillsyn av våra gemensamma utrymmen (dvs garage, förråd, trapphus och 
andra gemensamma förvaringsutrymmen). Vid senaste brandtillsynen upptäcktes att flera medlemmar förvarar 
brandfarliga vätskor i sina förråd. Detta är enligt reglerna från MSB absolut förbjudet och berörda medlemmar har 
kontaktats. 

 
För allas vår säkerhet är det viktigt att alla följer restriktionerna. Bifogat finns ett utdrag från MSBs broschyr Brandfarliga 

vätskor i hem- och fritidsmiljö där du kan läsa mer. Hela broschyren och mer info hittar du på www.msb.se  
 
Uppföljning 2-årsbesiktningen 
Under hösten har Bonava genomfört 2-årsbesiktning i våra lägenheter och av fastigheten i övrigt. Alla medlemmar hade 

i god tid innan besiktningen möjlighet att lämna information om eventuella anmärkningar till styrelsen. Vi 
vidarebefordrade alla inkomna anmärkningar till Bonava. 

 
NCC arbetade med att åtgärda anmärkningarna under ca två veckor med start 181105. En del anmärkningar kommer 

enligt NCC att hanteras vid ett senare tillfälle. Enligt uppgift från Bonava kommer en besiktning av de 
anmärkningar som åtgärdats att ske i början av 2019. Vi har ännu inte fått information om vilka datum detta är 
planerat. Så snart vi får kännedom om det kommer vi att informera berörda medlemmar.  

 
Påminnelse omhändertagna cyklar 
Under hösten har samfällighetsföreningen i samarbete med Uppsala Returcyklar AB tagit hand om trasiga och 

övergivna cyklar i hela fastigheten (dvs för alla tre föreningarna som ingår i samfälligheten). Cyklarna kommer efter 
den s k karenstiden, dvs den tid det går att få tillbaka sin cykel, att anses som övergivna. Dessa kommer att fraktas 
bort från samfälligheten av Uppsala Returcyklar. 

http://www.msb.se/


 

Karenstiden går ut om några veckor så om du saknar din cykel och tror att den kan tagits om hand kan kontakta någon 
av oss i styrelsen. Men du behöver göra det snarast eftersom cyklarna inom några veckor fraktas bort från 
samfälligheten. 

 
   



 
Påminnelse nyckelhantering vid överlåtelse och förlust 
Tillsammans med nyhetsbrevet nr 2017–05 fick ni en bilaga om vad som gäller för lås- och nyckelhanteringen i vår 

förening. Nedan hittar du en sammanfattning om vad som gäller hantering av nycklar i föreningen: 
 

Vem ansvarar för lås 
och nycklar? 

Det är du som bostadsrättshavare som ansvarar för samtliga lås och nycklar som 
hör till din lägenhet. Det gäller även eventuella lås och nycklar till fönster och 
balkongdörrar. 
 

Hur många nycklar 
per lägenhet? 

Till varje lägenhet finns i grunden ett visst antal nycklar, antalet varierar beroende 
på lägenhetens storlek. Fler nycklar kan finnas om du eller tidigare 
bostadsrättshavare beställt extra nycklar. 
 

Lås- och 
nyckelservice 
 

För hantering av föreningens lås och nycklar anlitar vi Lås- och Säkerhetscenter. 
De finns på Kungsgatan 107 i Uppsala. Vid kontakt med dem behöver du alltid 
uppge namn, adress och lägenhetsnummer. Du måste stå som ägare av lägenhet i 
deras register och även kunna legitimera dig. 
 

Hos Lås- och Säkerhetscenter finns uppgift om samtliga nycklar som finns 
registrerade för din lägenhet, dvs alla nycklar som är utkvitterade. 
 

Om du har behov av extra nycklar eller att ersätta förlorade eller skadade nycklar 
behöver du gå till Lås- och Säkerhetscenter (Kungsgatan 107). Förutsättningen för 
att få beställa nycklar är att du står som ägare och att du kan legitimera dig.  
 

Kom ihåg att du ansvar för alla nycklar som finns registrerade för din lägenhet hos 
Lås- och Säkerhetscenter. 
 

Förlust av nyckel  Förlust av nyckel ska alltid polisanmälas och anmälas till Lås- och Säkerhetscenter. 
Anmälningarna ska göras så snart som möjligt. 
 

Skadad nyckel  Om en nyckel går sönder eller skadas så att den inte går att använda ska alla delar 
lämnas till Lås- och Säkerhetscenter så snart som möjligt. Du får själv bekosta 
ersättningsnycklar. 
 

OBS! Du ansvarar även för skadade eller trasiga nycklar som är registrerade för din 
lägenhet även om de inte är lämnade till Lås- och Säkerhetscenter. 
 

Beställning extra 
nycklar 

Om du har behov av extra nycklar utöver de som hör till din lägenhet beställer du 
dem hos Lås- och Säkerhetscenter. För att kunna beställa extra nycklar behöver du 
stå som ägare för lägenheten och du behöver också kunna legitimera dig. 
 

Vad gäller när du 
flyttar? 

Vid försäljning av din bostadsrätt gäller följande: 
- Överlämning av samtliga nycklar som finns registrerade för lägenheten ska 

ske hos eller via Lås- och Säkerhetscenter. 
- OBS! Det är inte tillåtet att överlämna nycklarna hos mäklaren eller direkt 

till nya ägaren. Skulle du göra det kommer du att vara fortsatt ansvarig för 
alla nycklar och lås även om du inte bor kvar. Det är säljaren som ansvarar 
för att informera mäklaren om hur överlämningen av nycklar ska ske. 

- Om det saknas någon nyckel vid överlämningen kommer samtliga 
låscylindrar som hör till lägenheten att läggas om (s k låsbyte). Som regel är 
det du som säljare som får stå för den kostnaden. 

- Enklast och smidigast är att du tillsammans med nya ägaren träffas på Lås- 
och Säkerhetscenter för överlämningen. Men det fungerar också om du 
lämnar in nycklarna och den nya ägaren kvitterar ut dem vid en senare 
tidpunkt. 



- Skulle du inte ha lämnat in nycklarna när den nya ägaren ska flytta in 
tillverkar Lås- och Säkerhetscenter en ny nyckel och bokar tid för låsbyte 
med den nya ägaren. Alla kostnader för detta får som regel säljaren stå för. 

 

 
 
 
 
 
Info om inbrott i föreningen/samfälligheten och avtal med Securitas 
Vi har i tidigare nyhetsbrev påmint om att vi tillsammans behöver bli bättre på att förhindra att obehöriga tar sig in i 

fastigheten. Under hösten har det inträffat inbrott i medlemmars källarförråd vilket naturligtvis är väldigt tråkigt. 
Även Brf Magnus Ladulås och Brf Karl XI har varit drabbade. Pga detta har de tre föreningarna tillsammans slutit 
ett avtal med Securitas som innebär att de patrullerar våra fastigheter. 

 
Även om vi anlitat Securitas behöver vi hjälpas åt att göra vår fastighet så säker som möjligt. Därför vill vi än en gång 

påminna om att du säkerställer att garageporten (stora och lilla) stängs ordentligt efter dig. Det gäller både dig som 
åker bil, cyklar och går via de portarna. Viktigt är också att hålla koll på att dörrarna till portingångarna stängs och 
blir låsta när vi går in och ut. Detsamma gäller så klart för dörrarna till förråden och gångarna i källaren. Vid ett av 
inbrotten hade någon satt en bricka för låsanordningen till källardörren så att den inte gick i lås på rätt sätt. Tjuven 
kunde därför på ett enkelt sätt ta sig in till förrådsrummen. Ser du något misstänkt agera eller kontakta någon i 
styrelsen. 

 
Om du upptäcker att en port eller dörr inte går i lås vill vi att du felanmäler detta enligt instruktionerna som du hittar på 

anslagstavlan i porten och i din Bopärm.  
 
 
 
Till sist vill vi önska er alla 
 
God fortsättning på det nya året - 2019! 
 
 
Styrelsen i Brf Ulrika Eleonora 
 


