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Hej alla grannar i Brf Ulrika Eleonora! 
 
November och mörkret smyger sig på oss tidigare och tidigare på dagen. Det känns därför skönt och vackert 

med belysningen som många satt upp på sina balkonger. Nu går vi in i adventstider och det blir dags att 
pynta med adventsstjärna och kanske en första amaryllis eller hyacint. I adventstider tänder många av oss 
levande ljus och det är därför viktigt att testa att din brandvarnare fungerar som den ska. I Bopärmen finns 
info om hur du gör för att funktionstesta brandvarnaren.  

 
Extra föreningsstämma och nya stadgar 
För att stärka kontinuiteten i styrelsearbetet beslutade årsstämman i maj att anta förslaget om en stadgeändring 

av § 9. Ändringen innebär att styrelsen ska väljas på två år istället för ett år och att om en ny styrelse väljs 
så ska hälften av ledamöterna och suppleanterna väljas på ett år. För att ändra stadgarna behöver förslaget 
tas upp på två stämmor efter varandra. En extra föreningsstämma hölls därför 3:e september. Den 
stämman beslöt att anta förslaget en andra gång. 

 
De nya stadgarna är nu registrerade vid Bolagsverket och de finns också upplagda på föreningens hemsida 

(www.brfulrikaeleonora.se ). Vi rekommenderar att du själv skriver ut de nya stadgarna och byter ut dem 
mot de som finns i din Bopärm. Om du inte har möjlighet att skriva ut kan du lägga en lapp i Lars-Börje 
Croons postlåda (Skyttelgatan 10C) så ser vi till att du får dem. På lappen vill vi att du skriver ärende, 
namn, lägenhetsnummer och adress. 

 
Budgetarbete inför 2020 och info om förändrade avgifter 
En av styrelsens uppgifter och ansvar är att arbeta med föreningens ekonomi. Vid den här tiden på året handlar 

det bl a om att ta fram en budget för nästa år. Budgetarbetet handlar om att säkerställa att föreningen har 
de pengar som behövs för att bl a betala för tjänster som vi köper, reparationer och underhåll av 
gemensamma utrymmen, amorteringar och räntor kopplade till våra gemensamma lån. Tjänster som vi 
köper är t ex sophantering, trappstädning och fastighetsskötsel. Kostnaden för allt detta betalar vi 
medlemmar via årsavgiften. 

 
Utifrån budgeten och förväntade kostnadsökningar under 2020 har styrelsen beslutat att höja årsavgiften med 

2,5 % fr o m 200101. Vi har även beslutat att höja hyran för garageplats och extra förråd med 2,5 % fr o m 
200101. 

 
Fett och olja i avloppet 
En av föreningens kostnader handlar om underhåll och reparationer av våra gemensamma delar av fastigheten. 

För att hålla nere den kostnaden vill vi påminna om att det är viktigt att vi inte häller ut fett eller olja från t 
ex stekpannan, glas- eller konservburkar i slasken. Oljan fastnar i rören och bidrar till att de slammar igen 
vilket kan orsaka stopp eller översvämning. Vi rekommenderar därför att man torkar ut stekpanna, wok 

http://www.brfulrikaeleonora.se/


etc med hushållspapper och kastar i soppåsen eller att ni lämnar överblivet fett och olja till någon av 
kommunens återvinningscentraler. 

 
 
Byte av port- och garagekod 
Samfällighetsföreningen har beslutat att byta koden till garageporten fr o m 191115. Styrelsen har i samband 

med det beslutat att byta koden till våra entréer och till soprummet fr o m samma datum. Information om 
de nya koderna har lämnats i era postfack. 

 
Garageplatser – regler och rutiner angående kö och uppsägning  
Om du som hyr garageplats eller extra förråd av föreningen vill säga upp ditt avtal så ska det göras skriftligt till 

styrelsen. Du kan göra det på två sätt – via mejl till garageansvarig i styrelsen eller lämna uppsägningen i 
föreningens brevlåda på Skyttelgatan 6. Mailadressen till garageansvarig hittar du under Styrelse på 
föreningens hemsida (www.brfulrikaeleonora.se ). 

 
I mejlet eller på uppsägningen vill vi att du skriver numret på garageplatsen eller förrådet som du vill säga upp, 

önskemål om sista hyresdag, kontaktuppgifter (dvs adress, telefonnummer och mailadress). Garageplatsen 
och förrådets nummer hittar du på hyreskontraktet. Styrelsen informerar sedan Fastum om uppsägningen 
och sista hyresdag. 

 
Det är viktigt att följa denna rutin. Om du själv kontaktar Fastum fördröjs uppsägningstidpunkten och det kan 

då bli så att du får betala hyra längre än din önskade sista hyresdag. 
 
Viktig info om hyrd garageplats 
På förekommen anledning vill vi påminna om att det bara är tillåtet att parkera på den garageplats som du hyr 

av föreningen. Att parkera på någon annans plats är förbjudet. Om du råkar ut för att någon olovligen 
använder din garageplats rekommenderar vi att du i första hand kontaktar ägaren av fordonet. Via 
Transportstyrelsens SMS-tjänst (www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordons-agaruppgift.se 
) kan du i de flesta fall få fram namn på den som äger bilen. Är det ett företag som äger bilen 
rekommenderar vi att du kontaktar dem för att få hjälp med att komma i kontakt med föraren. 

 
Vi vill också påminna om att det inte är tillåtet att hyra ut garageplats 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. 

 
Prenumeration av nyheter på föreningens hemsida 
Vi vill påminna om föreningens hemsida (www.brfulrikaeleonora.se ) och att vi gärna ser att du anmäler dig för 

prenumeration av nyheter som läggs upp på sidan. Som vi informerat om tidigare distribuerar vi numera 
nyhetsbrev och annan information endast via hemsidan. Det är därför viktigt att ni anmäler er till 
prenumerationstjänsten. Om det är så att du av någon anledning inte vill eller kan anmäla din mailadress 
vill vi att du lägger en lapp med namn, lägenhetsnummer, adress och ärende i Ylva Berggrens brevlåda på 
Skyttelgatan 10A.  Vi kommer då att se till att du får nyhetsbrev osv i din brevlåda istället. 

 
 
 
 
Med vänlig hälsning, 
 
 
Styrelsen i Brf Ulrika Eleonora 
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