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Hej alla grannar i Brf Ulrika Eleonora 
 

Vi lämnar nu sommaren och tar steget in i hösten. För många blev sommaren fylld med andra upplevelser och äventyr 
än man planerat och längtat efter. Kanske har du istället upptäckt vad vår fina stad med omnejd har att erbjuda? En 
del av oss kanske har hittat nya favoritplatser eller smultronställen under hemestern. I skrivande stund känns det som 
att smittan är under mer kontroll än tidigare. Håller tummarna för att vi alla fortsätter att följa de råd som finns för att 
värna om varandra och oss själva. Det här är höstens första nyhetsbrev från styrelsen. 

 
Fördelning ansvarsområden i styrelsen 
I förra nyhetsbrevet presenterade vi den nya styrelsen som valdes vid den ordinarie föreningsstämman. Vi har nu 
fördelat ansvarsområdena och du kan läsa mer om vem som ansvarar för vad på föreningens hemsida 
www.ulrikaeleonora.se. Där hittar du även våra kontaktuppgifter. 

 
Inbrott i källarförråd 
I dagarna har medlemmar drabbats av inbrott i källarförråd. Någon har tagit sig in via källardörren till förrådsrummet 
och sedan på något sätt klippt upp något som liknar en lucka nätet i gallerdörren till medlemmens förråd. Enligt 
uppgift finns ingen åverkan på källardörren. 
 
När du lämnar rummen med källarförråd är det viktigt att du säkerställer att dörren går i lås. Tryck gärna till dörrar 
med automatisk låsfunktion så att de stängs och invänta klicket som hörs när dörren går i lås innan du går vidare. Om 
dörren inte har automatisk låsfunktion är det viktigt att du låser dörren med nyckel innan du går vidare. För att 
förebygga att inbrott sker är det viktigt att vi hjälps åt att se till alla källardörrar går i lås ordentligt. 
 
Om du upptäcker att en dörr som inte går i lås eller att låset är trasigt är det viktigt att du anmäler felet till UBC så att 
de kan åtgärda felet så snart som möjligt. Kontaktuppgifter till UBC hittar du i Bopärmen. 

 
Trasiga lås vid entrédörrar och andra dörrar till gemensamma utrymmen 
Vid flera tillfällen senaste tiden har föreningen drabbats av att lås i entrédörrar och dörrar till gemensamma utrymmen 
går sönder. När låset går sönder snurrar vredet som sitter på ena sidan av dörren bara runt och dörren går inte att låsa 
upp med hjälp av vredet. Den vanligaste orsaken till att låsen går sönder är att man, efter att ha låst upp dörren, drar 
upp dörren med hjälp av nyckeln sittandes kvar i nyckelhålet. I värsta fall kan nyckeln gå av när man drar upp dörren 
på det sättet. Kostnaden för reparation av låsen betalas med de pengar vi alla betalar till föreningen via årsavgiften. 
Om kostnaden för reparationer ökar finns risk för att vi behöver höja årsavgiften, något som i så fall drabbar alla 
medlemmar. Kostnader för att åtgärda avbrutna nycklar får berörd medlem stå för själv. 
 

Rekommendationer för att undvika att låsen går sönder: 

• Portkod och den elektriska dörröppnaren. 

• Ta ut nyckeln från låskolven om du öppnar med nyckel och dra upp dörren med hjälp av handtaget. 

• Använd låsboxarna som sitter på väggen i nära anslutning till dörrarna i källaren. Lägenhetsnyckeln passar i 
låsboxarna och dörren öppnas elektroniskt 

 
Anmälan av fel i gemensamma utrymmen till UBC 
Om du upptäcker ett fel eller att något gått sönder i våra gemensamma utrymmen ska det anmälas till UBC. För 

att kunna hålla bevakning på att felet åtgärdas och att vi faktureras rätt vill vi att du kopierar in föreningens 

mailadress (web@brfulrikaeleonora.se) i din felanmälan. 
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Laddning av elvespa eller annat i cykelförrådet 
Det är inte tillåtet att ladda t ex elvespa eller annat fordon som drivs med el i cykelförrådet. Har du ett fordon som 
behöver laddas behöver du göra det på annat sätt. Ur brandskyddssynpunkt är det viktigt att inte ladda fordon eller 
andra privata saker i garaget eller i källaren. Enda undantaget är laddhybrider/elbilar som laddas via brandsäkra 
laddboxar. 

 
Soprummet 
I soprummet finns olika kärl för sortering av våra hushållssopor. Den senaste tiden har medlemmar slarvat med att 
vika ihop kartonger som slängs i avsett kärl. Kärlet fylls då snabbt – inte med kartonger utan med luft. Vi uppmanar 
därför att alla viker ihop och plattar till kartonger som ni slänger då att de inte tar mer plats än nödvändigt.  

Viktigt att tänka på om du flyttar 
Om du säljer din bostadsrätt och flyttar från föreningen är det några viktiga saker som du behöver tänka på: 
 

Vad? Tänk på: 

Garageplats Det är bara medlemmar i föreningen som kan hyra garageplats. Om du flyttar och hyr plats 
måste den sägas upp. Uppsägningstiden är en månad. 
 

Uppsägningen ska vara skriftlig. Skicka den med e-post till Torbjörn Engkvist, det går också 
bra att lämna den i hans postfack. Torbjörns kontaktuppgifter hittar du på föreningens 
hemsida. 
 

Om du inte säger upp hyresavtalet kan föreningen inte hyra ut den till annan medlem som 
står i kö. Vi har då även rätt att fortsätta fakturera hyran till dig även om du inte kan använda 
platsen. 

Fjärrkontroll till 
garageporten 

Samtliga fjärrkontroller till garageporten som du kvitterat ut ska lämnas tillbaka till Torbjörn 
Engkvist. Om du inte gör det kommer de fortsatt att vara registrerade i ditt namn. Skulle du 
tappa bort eller slänga dosorna blir du ersättningsskyldig. 

Extra förråd Det är bara medlemmar som kan hyra extra förråd. Om du hyr extra förråd och ska flytta 
måste du säga upp det. 
 

Uppsägningen ska vara skriftlig. Skicka den med e-post till Pernilla Björklund, det går också 
bra att lämna den i hennes postfack. Pernillas kontaktuppgifter hittar du på föreningens 
hemsida. 
 

Om du inte säger upp hyresavtalet kan föreningen inte hyra ut det till annan medlem som står 
i kö. Vi har då även rätt att fakturera hyran till dig även om du inte kan använda förrådet. 

Nycklar till 
lägenheten 

Samtliga nycklar som du kvitterat ut ska lämnas tillbaka till Lås och säkerhetscenter 
(Kungsgatan 107) när du flyttar.  
Det är inte tillåtet att lämna över nycklarna direkt till den nya medlemmen. Lämnar du över 
nycklarna direkt istället för att lämna tillbaka dem till Lås och säkerhetcenter kommer du att 
stå kvar som ansvarig för dem även om du flyttat. Du kan då bli skadeståndsskyldig t ex en 
nyckel tappas bort och lås därför behöver bytas ut. 

 
Uthyrning av garageplatser med laddbox 
Den 1:a oktober börjar laddboxarna vid garageplatserna som är avsedda för laddhybrid/el-bilar att fungera. Efter 
utbyggnaden finns det sex platser som föreningens medlemmar kan hyra. I nuläget är fyra platser uthyrda. Kontakta 
Torbjörn Engkvist om du har laddlhybrid/el-bil och är intresserad av att hyra en av de två platser som finns kvar. 
Kontaktuppgifter hittar du på föreningens hemsida. 

 
Rastning av husdjur 
Till sist vill vi påminna om våra trivselregler som säger att hundar, katter eller andra husdjur inte får rastas på 
föreningens och samfällighetens mark. Förbudet gäller på innergården och längs vägen framför Sågargatan 15A-D och 
Skyttelgatan 10A-C. Det är naturligtvis tillåtet att passera gården med ditt husdjur. Du kan läsa mer om detta i 
föreningens trivselregler som finns på vår hemsida www.brfulrikaeleonora.se  

 
 

Hälsningar,  
 
Styrelsen i Brf Ulrika Eleonora 

about:blank

