
Nyhetsbrev nr 2–2019 – Brf Ulrika Eleonora 

 
 

Hej alla grannar i Brf Ulrika Eleonora! 
Ljuset har återvänt, dagarna blir längre och någon har kanske hittat ett solgult vårtecken – den första tussilagon. Vi är nog 

många som ser fram emot att knoppar ska brista ut i blom och att vår fina gård blir grön igen. För att göra gården och 
växthuset redo för vår och sommar bjuder Samfälligheten in till vår-fixar-dag 190413 kl 11.00, samling vid växthuset. 
Kom och hjälp till med bl a vårstädning och att ställa ut våra nyoljade trädgårdsmöbler. Samfälligheten bjuder på 
något gott att äta när vi är klara! Mer info hittar du på anslagen i trapphusen. 

 
Ordinarie föreningsstämma 2019 och info från Valberedningen 
Årets föreningsstämma hålls 1905008j kl 19.00 i konferenslokal Munin (Cajsas kök) på Strandbodgatan 1B. Ni har i 

dagarna fått separat info om stämman. Vid stämman ska föreningen bl a välja ny styrelse. Om du är intresserad av att 
ingå i styrelsen är du varmt välkommen att kontakta valberedningen. Enklast når du dem via mail 
(wankkolena@gmail.com, Lena.josefsson@climber.se och miriam.larsson@gmail.com).  

 
Inglasning av balkong och färg på insynsskydd balkong 
Som vi berättat om tidigare har föreningen ett nytt bygglov för inglasning av balkong. Vi har också fått ett nytt avtal med 

rabatterade priser från Björklinge Glas. Rabattavtalet hittar du på vår hemsida www.brfulrikaeleonora.se. Vi vill 
påminna om att det är du som enskild medlem som sluter avtal med leverantören och som fungerar som byggherre. 
Om du väljer att glasa in din balkong är det viktigt att inglasningen följer riktlinjerna i bygglovet, dvs att glaset ska gå 
från tak till golv och att det är profillöst. Skulle du sätta upp glas som inte följer bygglovet kommer du att få ta bort 
det på egen bekostnad. 

 

Vi vill påminna om att markistyg som insynsskydd på balkong ska vara i färgen NCS 7500 N. Info om detta hittar du i 
under flik 9.1 (Drift, underhåll och skötsel) i din Bopärm. Om du sätter upp tyg av annan färg kommer du att få ta ner det 
på egen bekostnad. 

 
Arbetsgrupp laddningsstationer för elbilar i garaget 
Intresset för laddningsbara elbilar ökar, både i samhället och i vår förening. Styrelsen har börjat titta på frågan och vilka 

möjligheter som finns för detta i vår förening. För att komma vidare med arbetet behöver vi skapa en arbetsgrupp. 
Om du är intresserad av att ingå i arbetsgruppen är du välkommen att lägga en lapp med namn och kontaktuppgifter i 
Torbjörn Engkvists brevlåda (Skyttelgatan 10C).  

 
Påminnelse om föreningens trivselregler 
I föreningen finns trivselregler som beskriver vad du behöver tänka på för att vår gemensamma boendemiljö ska vara så 

trivsam som möjligt. I trivselreglerna står det bl a att vi ska undvika att spika, borra, spela instrument eller musik eller 
vara högljudda på annat sätt mellan kl 22.00 och 06.00. Viktigt är också att tänka på att vissa aktiviteter kan vara 
störande även på dagtid. Om du blir störd av en granne rekommenderar vi att du i första hand pratar med hen så att 
hen får möjlighet att rätta till sitt beteende. 

 

Vill också påminna om att det inte är tillåtet att kasta ut fimpar eller annat från balkongerna. Det du kastar ut från 
balkongen hamnar på din grannes balkong, uteplats eller på gården. Detta är inte så trevligt och innebär också att din 
granne eller fastighetsskötaren får städa efter dig. Kastar du ut fimpar från balkongen finns också en stor risk att barn 
eller djur får i sig dem. Om du röker på balkongen rekommenderar vi att du samlar dina fimpar i en glasburk eller 
liknande. Tänk också på att rökning kan upplevas som störande av dina grannar. Röken stannar inte på din balkong 
utan tar sig vidare till din grannes balkong och även in lägenheter. Visa därför gärna hänsyn genom att röka på andra 
ställen än på balkongen. 
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Parkeringsbevakning Q-Park 
För att komma till rätta med problemet med felparkerade bilar på gångar osv inom fastigheten har samfälligheten slutit 

avtal med Q-Park. De kommer att sätta upp skyltar som visar att det är parkeringsförbud och också regelbundet 
bevaka så att förbudet följs. Q-Park har också rätt att bötfälla felparkerade bilar. 

Växthuset och planteringsgruppen 
Planteringsgruppen som ansvarar för plantering och skötsel av det som växer i vårt fina växthus på gården behöver fler 

medlemmar. Gruppen har en fin gemenskap och består av boende från alla tre bostadsrättsföreningarna. Om du är 
intresserad av att vara med i gruppen eller har frågor är du välkommen att kontakta Gunilla Åström 
(astrom.g@telia.com). 

 
Problem med uppställda portarna i föreningen 
Vi vill påminna om att det inte är tillåtet att ställa upp föreningens portar med kvast eller annat. Detta sker vid bl a 

visningar av lägenhet samt in- och utflyttningar. När man ställer upp porten blir motorerna för den automatiska 
öppningsfunktionen överhettade och går sönder. Reparationerna av dessa ökar föreningens kostnader och detta kan i 
förlängningen bidra till att vi behöver höja årsavgiften. En uppställd port gör det också enkelt för obehöriga att ta sig 
in i fastigheten. 

 

Om du ska sälja din lägenhet är det viktigt att du tydligt informerar mäklaren om att det inte är tillåtet att ställa upp porten 
vid visningar. Ser du en port som är uppställd behöver vi hjälpas åt att stänga dem. 

 
Ordningen i soprummet 
Ordningen i soprummet har fungerat mycket bra senaste tiden. Sopor slängs i rätt kärl och det har varit väldigt få 

grovsopor (dvs sånt som inte får slängas eller ställas där) vilket är glädjande. Hoppas att vi alla hjälps åt genom att 
fortsätta att sköta sophanteringen på ett bra sätt. 

 
Uppföljning 2-årsbesiktningen 
Bonava genomförde en 2-årsbesiktning i september 2018. Inför besiktningen hade alla medlemmar möjlighet att anmäla ev 

fel och brister. Dessa har åtgärdats efter hand. Återstående anmärkningar följdes upp av Bonava 1:a februari i år. 
Besiktningsmannen har redovisat resultatet från uppföljningen till styrelsen och Bonava har bett oss att informera om 
resultatet efter uppföljningen. 

 

Kvarstående anmärkningar har delats in i tre kategorier: 
Kategori  Orsak till fel och ansvarsfråga  Åtgärd 
E  Fel som omfattas av garantin och som 

Bonava ansvarar för att rätta till. 
Åtgärdas löpande och ska vara klart senast 190531. 

S  Fel som antas bero på sättningar i 
huskropparna och som medlemmar 
anmält som sprickor inför uppföljningen 
i februari.. 

Kvarstår för slutlig bedömning vid 5-årsbesiktningen 2021. 
Besiktningsmannen och Bonava bedömer att dessa skador, 
och ev nytillkomna sättningsskador, kan åtgärdas vid 
garantitidens utgång. 

A  Fel som enligt besiktningsmannen inte 
omfattas av garantin. 

Dvs fel som inte åtgärdas av Bonava. 

 

Styrelsen har informerat medlemmar vars fel hör till kategori A. Medlem som inte är nöjd med hanteringen av fel som hör 
till kategori S får vända sig till Bonavas kundservice. Detta gäller även för medlem som inte fått fel som hör till 
kategori E åtgärdade senast  

 

Styrelsen har informerat de medlemmar vars fel hör till kategori A. Medlemmar som inte är nöjda med hanteringen av fel som 
hör till kategori S får vända sig till Bonavas kundservice. Detta gäller även för medlemmar som inte fått fel som hör till 
kategori E åtgärdade senast 190531. Du når Bonavas kundcenter på 020-28 28 28 eller kundservice@bonava.se. 

 
Ändring distribution nyhetsbrev och annan info från styrelsen 
Vi har i tidigare nyhetsbrev informerat om att nyhetsbrevet i fortsättningen inte kommer att delas ut i brevlådorna. Skälet är 

att det är dyrt med kopieringen och att vi även vill värna om klimat och miljö. Fr o m nästa nyhetsbrev läggs utgåvan 
upp på föreningens hemsida. Vi uppmanar därför dig som ännu inte anmält dig för prenumeration av nyheter som 
läggs upp på hemsidan att göra det. Du anmäler dig genom att fylla i dina kontaktuppgifter i formuläret längst ner till 
vänster på hemsidan (www.brfulrikaeleonora.se). När du gjort det kommer du att få ett mail så snart något nytt läggs 
upp på sidan. 
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Om du av något skäl inte vill ansluta dig som prenumerant vill vi att du lämnar en lapp med namn, adress och 
lägenhetsnummer i Ylva Berggrens brevlåda. Skriv Önskar skriftligt nyhetsbrev etc på lappen så att vi förstår din önskan. 

 
Med vänlig hälsning, 
 
Styrelsen i Brf Ulrika Eleonora 


