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Hej alla grannar i Brf Ulrika Eleonora 
 

Efter en lång och kylig vår är äntligen sommaren här! På gården är det vackert med blommor, gröna gräsmattor, 
utslagna träd och buskar. Vårt fina växthus används flitigt av medlemmar från alla tre föreningarna. Även å-stråket 
är en härlig oas som vi har i vår närhet. Allt detta hoppas vi är en tillgång i denna märkliga tid som tyvärr också 
präglas av Corona, Covid-19, social distansering och viktiga förhållningsregler som vi alla behöver ta ansvar för att 
följa. Du läser just nu det första nyhetsbrevet från den nya styrelsen tillika det sista innan sommaruppehållet. 

 
Ordinarie föreningsstämma 2020 
Den 15:e juni hölls 2020-års ordinarie föreningsstämma i växthuset och digitalt med hjälp av vår ekonomiska 
förvaltare Fastum. Vid stämman deltog medlemmar från 12 av föreningens 68 lägenheter. Vi gick bl a igenom 
föreningens ekonomi, årsredovisning, revisionsberättelse, tog beslut om arvoden och valde en ny styrelse. 
Protokollet från stämman kan du läsa på föreningens hemsida www.brfulrikaeleonora.se. 
 

Presentation av den nya styrelsen. Information om fördelning av ansvarsområden kommer i nästa nyhetsbrev: 

Namn Adress Roll i styrelsen Ansvarsområden i urval 

Ylva Berggren Skyttelg 10A Ledamot Ordförande 

Lars-Börje Croon Skyttelg 10C Ledamot Sekreterare 

Annette Ljung Skyttelg 10B Ledamot Ekonomi 

Pernilla Björklund  Skyttelg 10A Ledamot  

Torbjörn Engkvist Skyttelg 10C Ledamot  

Göran Nystedt Skyttelg 10B Suppleant  

Daniel Söderberg Skyttelg 8 Suppleant  
 

Kontaktuppgifter till den nya styrelsen hittar du på informationstavlan i respektive trappuppgång. Mer detaljerad 
information om hur styrelsen fördelat sina ansvarsområden kommer i nästa nyhetsbrev. 

 
Problem med vatten som trängt in i källarförråd 
Några medlemmar i föreningen har drabbats av att vatten trängt in i källarförråd. Vi har kontakt med Bonava om 
problemet och enligt dem är orsaken att en av två grundvattenpumparna trasig. Den pump som är hel har inte 
kapacitet att pumpa bort vattnet själv. Pumpen kommer att bytas ut och vi väntar på bekräftelse på när det 
kommer att ske. Styrelsen har informerat löpande om läget via informationslappar i entréerna. 
 
Betong innehåller alltid viss fukt och därför är rekommendationen att inte förvara flyttkartonger direkt på 
betonggolvet. Använd istället t ex hyllor eller palla upp kartongerna med oorganiskt material alternativt förvara 
dina tillhörigheter i plastbackar. Ibland kommer det skyfall som dagvatten- och dräneringssystemet inte är 
dimensionerade för och då kan det tränga in vatten. Vi vill också påminna om att det inte är lämpligt att förvara 
ömtåliga eller dyrbara tillhörigheter i förrådet. 
 

Om du skulle drabbas av att vatten tränger in i källarförrådet ska du anmäla det till Bonava. Skulle något skadas 
behöver du också kontakta ditt försäkringsbolag för eventuell ersättning om något skadats. Du ansvarar själv för 
att ha en hemförsäkring som täcker in dina tillhörigheter i förrådet. Det skiljer sig mellan försäkringsbolagen 
angående vad som ingår i hemförsäkringen. Kontakta ditt bolag om du är osäker vad som gäller för just din 
hemförsäkring. 
 
 

http://www.brfulrikaeleonora.se/


Uppföljning radonmätning våren 2020 
Radon är en radioaktiv gas som bildas genom kärnreaktioner i berggrunden. Radonet tränger upp genom marken 

och förorenar luften. Radonet sönderfaller och bildar joniserande strålning som är cancerframkallande. 

Fastighetsägaren har ett ansvar för att radonhalterna inte är för höga i boendemiljön. Mätningar ska göras vart 
tionde år och minst 20 procent av antalet lägenheter ska kontrolleras. Kommunerna övervakar att detta sker. 

Fastighetsägarna ska stå för kostnaderna, men eftersom detta var den första mätningen i våra byggnader har 

Bonava stått för kostnaderna medan styrelsen har planerat och genomfört mätningen. 
 

18 lägenheter jämnt fördelade över alla våningsplan i våra fem trappuppgångar har undersökts under februari och 

mars. Mätningen sker genom att en film känslig för den joniserande strålningen placeras i vardags- och 

sovrummet under minst 60 dagar. I tre av lägenheterna var strålningen 30 Becquerel per kubikmeter. I övriga 
lägenheter var strålningen mindre än 30 Bq/kbm. Det högsta tillåtna värdet är 200 Bq/kbm.  

Det goda resultatet beror på, att det under inlandsisens avsmältning avsattes tjocka lager av lera i marken bl.a. 

under Uppsala och som hindrar radonet från att tränga ut i luften. Vissa byggnadsmateriel kan också innehålla 

radon men används inte nu för tiden. 
 

Trivselregler Brf Ulrika Eleonora och i samfälligheten 
Som medlem och boende i Brf Ulrika Eleonora finns det två trivselregler som du behöver känna till och följa. Det 
är föreningens egna som styrelsen uppdaterade och informerad om i sista nyhetsbrevet 2019. Du hittar dem på 
föreningens hemsida (www.brfulrikaeleonora.se). Om du inte redan gjort det vill vi att du skriver ut dem och byter 
ut de tidigare som finns i din Bopärm. Du behöver också känna till och följa trivselreglerna för gården och 
växthuset som samfällighetens styrelse tagit fram. Samfälligheten delade under våren ut dem till alla medlemmar. 
Vi rekommenderar att du sätter in även dem i din Bopärm så att du har båda på samma ställe. 
 

För allas trivsel är det viktigt att du läser igenom både våra egna och samfällighetens trivselregler. Du behöver även 
informera alla i ditt hushåll om vad som gäller och vad ni är skyldiga att följa. Om någon av dina grannar inte följer 
dem rekommenderar vi att du i första hand pratar med hen direkt. Oftast är detta det enklaste och snabbaste sättet 
att lösa situationen. 
 

Påminnelse grillning i föreningen 
Sommar lockar många till att grilla sin mat. Vi vill därför påminna om att det är absolut förbjudet att använda 
kol- eller gasolgrill på balkonger eller uteplatser i vår förening. Det är bara grillning på elgrill som är tillåten 
inom föreningen. För kolgrillning hänvisar vi till grillarna som finns vid växthuset på gården. Egna kol- eller 
gasolgrillar bör användas på plattorna vid växthuset eller på plattorna vid övriga bord och stolar. Undvik att grilla 
på grusgång och gräsmatta. Tänk på att oset från din grill kan störa dina grannar. I våra trivselregler finns 
information om vad som gäller för grillning inom föreningen. 
 

Påminnelse om prenumeration av föreningens nyhetsbrev 
I flera tidigare nyhetsbrev har vi uppmanat alla medlemmar att anmäla sig för prenumeration av nyhetsbrev via 
föreningens hemsida. Tyvärr är det färre än hälften av hushållen i föreningen som gjort det och som därmed inte 
tar del av information som är viktig att känna till och förhålla sig till som boende i föreningen. Att dela ut 
nyhetsbrev och annan information i pappersform medför ökade kostnader för föreningen. Kostnader som vi alla 
är med och betalar via årsavgiften. Vi uppmanar därför dig som ännu inte prenumererar att gå in på vår hemsida 
www.brfulrikaeleonora.se och följa instruktionerna för att starta en prenumeration.  
 

Installation laddningsboxar för elbilar i garaget 
Styrelsen har beslutat att utöka antalet garageplatser med laddningsmöjlighet för el- eller elhybridbil från två till sex 
platser. Installationen av de nya laddningsboxarna sker under vecka 27. Medlem som hyr platserna där boxarna ska 
installeras har fått meddelande om vad ni behöver göra under installationstiden. 
 

För att få hyra någon av platserna med laddningsbox behöver du ha en el- eller elhybridbil. Om du har det och är 
intresserad av att hyra en av platserna kan du lägga ett meddelande i Torbjörn Engqvists brevlåda på Skyttelgatan 
10C. Skriv ditt ärende, namn, adress, mobilnummer och e-postadress på meddelandet. 
 
 
Till sist vill vi passa på att önska er alla en riktigt skön och fin sommar! 
 

Hälsningar,  
 
Styrelsen i Brf Ulrika Eleonora 

http://www.brfulrikaeleonora.se/
http://www.brfulrikaeleonora.se/

