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Hej alla grannar i Brf Ulrika Eleonora 
 

För några veckor sedan gick vi från sommartid till vintertid, eller normaltid som det egentligen heter. Den ljusa delen 
av dagen blir allt kortare och den mörkare allt längre. En tröst i mörkret är den fina belysningen på balkonger runt 
omkring oss som lyser upp i mörkret. Ett annat mörker som drabbat föreningen är flera inbrott och inbrottsförsök i 
medlemmars källarförråd. I det här nyhetsbrevet kan du läsa mer om detta samt budgetarbete och annat som är 
aktuellt i föreningen. 

 
Inbrott källarförråd 
I förra nyhetsbrevet skrev vi om inbrott i medlemmars källarförråd. Sorgligt nog behöver vi skriva om det igen i detta 
nyhetsbrev då det hänt igen. Någon eller några har tagit sig in i fastigheten och sen vidare in i förrådsrum för att där 
klippa upp dörrar till medlemmars förråd. Den här gången fanns det åverkan på låsboxar som styr den automatiska 
öppningen av dörrar och annan skadegörelse som gjorde det möjligt för tjuvar att ta sig in. 
 
Vi måste därför igen upprepa att alla måste hjälpas åt att hålla obehöriga ute från fastigheten. Det gör vi genom att: 

• se till att entrédörren stängs och går i lås efter dig 

• stanna några extra sekunder för att se att garageporten stängs ordentligt när du åker in eller ut från garaget 
oavsett om du åker bil, cykel eller går. 

• Säkerställa att dörrar till förrådsrum och förbindelsegångar stängs och går i lås innan du går vidare. Stanna 
några sekunder och känn efter att dörren är låst innan du går vidare. 

• Låsa de dörrar till källarförråden som har manuell låsning efter dig. Innan du går vidare vill vi att du känner 
efter att dörren är låst. 

• Anmäla till UBC snarast om du upptäcker en dörr som inte går i lås, om ett lås är trasigt eller något är 
uppbrutet. Kontaktuppgifter till UBC finns i din Bopärm. Skicka även en kopia av anmälan till styrelsen 

(styrelsen@brfulrikaeleonora.se) 

• Inte släppa in obehöriga i fastigheten. Om du inte känner till personen som vill komma in fråga vem 
personen är och om hen bor i fastigheten. Är du osäker är det bästa om du stänger dörren efter dig och att 
personen själv får låsa upp den. 

• Berätta för t ex hantverkare eller mäklare som du anlitat att de inte får ställa upp dörrarna utan bevakning. 
Uppställda dörrar möjliggör tyvärr att obehöriga på ett enkelt sätt ta sig in i fastigheten. 

• Inte ställa upp dörren när du t ex lastar i och ur saker från ett fordon. 

• Se till att alltid stänga dörren till cykelförrådet när vi går eller cyklar därifrån. 
 
Om vi slarvar med detta riskerar vi säkerheten i fastigheten och ger obehöriga möjlighet att göra inbrott eller 
skadegörelse. Vi vädjar därför till alla som bor i föreningen att följa ovan riktlinjer. Det är också viktigt att vi alla 
informerar besökare, hantverkare, mäklare osv om dessa riktlinjer.  

 
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 (styrelsen@brfulrikaeleonora.se) i din felanmälan. 

 
Byte av portkod 
Inom kort kommer portkoden till entrédörrar och soprum att bytas. Information om den nya koden lämnas separat 
till varje hushåll. 
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Förbud att parkera bensindriven moped i cykelförrådet 
Samfällighetens styrelse har beslutat att det fr o m 1:a november 2020 är förbjudet att parkera bensindrivna mopeder i 
cykelförråden som finns i garaget. Bensindriven moped får endast parkeras på garageplats för MC/moped som 
medlemmar kan hyra av föreningen. Om du vill hyra garageplats för MC eller moped kan du kontakta Torbjörn 
Engkvist, kontaktuppgifter finns på föreningens hemsida (www.brfulrikaeleonora.se). 

 
Inventering garageöppnare 
En inventering av garageöppnare pågår i samtliga bostadsrättsföreningar som har tillgång till garaget. Syftet är att 
säkerställa att bara behöriga, dvs medlemmar i någon av de fyra föreningarna, som har tillgång till dosorna. 
Information om detta har delats ut i våra brevlådor. Dosor vars identitetsnummer inte har rapporterats in senast 
årsskiftet kommer att inaktiveras. När en dosa inaktiverats innebär det att den inte längre kan användas för att öppna 
eller stänga garageporten. 

 
Budgetarbete inför 2021 och info om förändrade avgifter 
Styrelsen i en bostadsrättsförening har många ansvarsområden och arbetsuppgifter. En av dem är att 
arbeta med föreningens ekonomi och budget. Budgetarbetet handlar om att säkerställa så att föreningen 
har de pengar som behövs för att bl a betala för tjänster som vi köper, reparationer och underhåll av 
gemensamma utrymmen, räntor och amorteringar kopplade till våra gemensamma lån. De tjänster vi 
köper är bl a sophantering, trappstädning och fastighetsskötsel. Kostnaden för allt detta betalar vi 
medlemmar via årsavgiften via de avier som vi får från Fastum varje månad. 
 
Utifrån budgeten och förväntade kostnadsökningar under 2021 har styrelsen beslutat att: 

• höja årsavgiften med 2,5 % fr o m 210101.  

• höja hyran för garageplats och extra förråd med 2,5 % fr o m 210101. Den extra avgiften på 300 kr 
för el-platserna i garaget höjs inte(skälet är att avgiften redan är beräknad utifrån budgeten för 2021). 

• avgiften för vatten ökar med 25 % då föreningen inte längre kan dra av momsen. Priset efter 
förändringen är 35 kr/kubikmeter + moms. 

 
Påminnelse om trivselreglerna och störande ljud 
Under hösten har vi fått in en del klagomål om bl a störande borrljud och knackande ljud som pågår i fastigheten 
under längre tid på dagtid men även vid andra tider på dygnet. På grund att detta vill vi påminna om att vi har ett 
gemensamt ansvar att orsaka så lite störningar för varandra som möjligt. I det ansvaret ingår att inte skapa höga 
ljudvolymer som kan uppfattas som störande. I föreningens trivselregler finns info om vad som gäller på vardagar 
mellan kl 22.00-07.00 och helger mellan kl 22.00-10.00. Då många medlemmar pga gällande pandemirestriktioner 
arbetar hemifrån är det också viktigt att undvika att störa med höga ljud även dagtid. 

 
Soprummet 
På grund av slarv måste vi igen påminna om att det är viktigt att alla som bor i föreningen bara slänger de typer av 
sopor som är tillåtna i soprummet. Information om vilka sopor som är tillåtna finns att läsa vid kärlen. Om du slänger 
sopor som inte är tillåtna bidrar det till ökade kostnader för föreningen. Det kan leda till att vi behöver höja 
årsavgiften ytterligare för att täcka de ökade kostnaderna. 
 
Om du vill slänga sopor som inte är tillåtna att slänga i vårt soprum är det ditt ansvara att lämna dem till någon av 
kommunens återvinningscentraler. Information om var de finns och deras öppettider hittar du på kommunens 
hemsida. 

 
Levande ljus och brandvarnare 
Under den mörka tiden av året, och kanske speciellt i advents- och juletider, är vi många som tänder 
levande ljus i våra hem. Vi vill därför påminna om att det är viktigt att tända ljus alltid hålls under uppsikt 
och att du kommer ihåg att släcka dem ordentligt. 
Om du inte redan testat att din brandvarnare fungerar är det hög tid att göra det. Information om hur du 
testar finns i Bopärmen. 

 
 

Hälsningar, 
 

Styrelsen i Brf Ulrika Eleonora 

http://www.brfulrikaeleonora.se/

