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Hej alla grannar i Brf Ulrika Eleonora 
 

Tänk vad fort det går! Nyss hade vi mängder av snö, plogbilar som körde i skytteltrafik och temperaturer under 
minus 10 grader. Idag är det barmark och 8–9 plusgrader! Det är som att kung Bore snabbt samlat ihop vintern för 
att släppa fram fru Vår med sitt ljus och skira färger. Minnen av snö och halka finns ännu kvar i gruset som 
knastrar under skorna och alla ihopplogade snöhögar som för varje dag blir allt brunare när den vita snön smälter 
bort. Kanske dröjer det inte länge tills vi ser gula tussilago i slänterna längs ån, små ljusgröna blad i träden och så 
småningom de vackra kungsängsliljorna på fälten på vägen ner mot Vindbron. Vågar nästan både tänka och skriva 
att våren – hoppets årstid är här! 

 
Föreningsstämman 5:e maj 2021 
Varje år ska föreningen enligt stadgarna hålla ordinarie föreningsstämma och 2021-års stämma hålls 5:e maj kl 
19.00. Vi har bokat växthuset för stämman. På grund av pandemin kan man även delta i stämman digitalt. Mer 
info om hur du kan delta digitalt kommer i god tid innan stämmodatumet. Vid stämman informerar styrelsen bl a 
om föreningens ekonomi, årsredovisning och årets budget. Vi hanterar även eventuella motioner som lämnats in 
av oss medlemmar och vi ska även välja nya ledamöter till styrelsen. Motioner kan lämnas senast söndag den 21:a 
mars i föreningens brevlåda på Skyttelgatan 6. Skriv dina kontaktuppgifter (namn, adress, telenr, e-post) på 
motionen så att vi enkelt kan kontakta dig ifall det finns frågetecken. 
 
Tre av medlemmarna i styrelsen kommer att lämna sina uppdrag och därför behöver vi välja nya ledamöter vid 
stämman. Om du vill veta mer eller är intresserad av att vara en del av styrelsen är du varmt välkommen att 
kontakta föreningens valberedning. Du når dem enklast genom att mejla till miriam.larsson@gmail.com. Vill du 
veta mer om hur det är att arbeta i styrelsen är du även välkommen att höra av dig till någon av oss i styrelsen. 
Våra kontaktuppgifter finns på föreningens hemsida och på anslagstavlan i våra entréer. 

 
Påminnelse regler andrahandsuthyrning 
Vi vill påminna om att det inte är tillåtet att hyra ut sin lägenhet utan godkännande av styrelsen. Om du vill ansöka 
om att hyra ut din lägenhet ska du göra det skriftligt och du måste invänta styrelsens beslut innan uthyrning får 
ske. Har du frågor om andrahandsuthyrning är du välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen. 

 
Smörjning dörrar i gemensamma utrymmen 
Vi vill påminna om att det inte är tillåtet för medlem att smörja dörrarna i våra gemensamma utrymmen. Detta 
måste göras på rätt sätt och med rätt typ av smörjmedel och ingår i fastighetsskötarens arbetsuppgifter. Om du 
upptäcker en dörr som behöver smörjas vill vi att du kontaktar UBC, kontaktuppgifter finns i Bopärmen och på 
anslagstavlorna i våra entréer. 

 
Stöld brandsläckare i garaget 
Under vintern har två av de brandsläckare som är monterade i garaget stulits. För att vi ska ha ett godkänt 
brandskydd måste dessa ersättas. Kostnaden för att köpa nya brandsläckare betalas av oss medlemmar via 
årsavgiften till föreningen. För att undvika stölder, inbrott, skadegörelse och att obehöriga tar sig in i fastigheten är 
det viktigt att vi alla ser till att dörrar och garageporten stängs ordentligt innan vi går eller åker vidare. 
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Luftning element 
Vi har fått frågor om vad som gäller för luftning av element. Information om vad som gäller finns under flik 10 i 
andra delen av din Bopärm. Om du tror att elementen behöver luftas ska du anmäla det till föreningens 
fastighetsskötare (dvs UBC). Det är inte tillåtet att medlem själv luftar elementen. 

 
Bopärmen 
Till varje lägenhet hör en Bopärm som Bonava överlämnade när de första medlemmarna flyttade in i de nya 
lägenheterna. I Bopärmen finns bl a information om bostadsrättsföreningen, viktiga saker man behöver veta om 
att bo i bostadsrätt, ansvarsfördelning mellan medlem och föreningen. Där finns även en beskrivning av den 
specifika lägenheten, hur man ska sköta om ytskikt, golv, vitvaror, fönster, dörrar osv. Du hittar även information 
om garantier, bruksanvisningar och en mängd annan information som det är bra att ha koll på. Det finns även info 
om hur och var du anmäler fel som kan uppstå.  
 
Vi vill påminna om att du hittar svaret på många av dina frågor i Bopärmen och att den hör till lägenheten. 
Bopärmen ska lämnas kvar i lägenheten den dag du eventuellt säljer din lägenhet så att köparen har tillgång till 
samma information som du har när du bor i vår förening. 

 
Medlems skyldighet att ge tillträde till lägenhet 
Under vintern har företaget Åke Huss rengjort, justerat och genomfört besiktning av ventilationssystemet i våra 
fastigheter. Åke Huss nekades tillträde till tio av föreningens lägenheter och dessa kunde därför inte kontrolleras. 
Med anledning av detta vill vi påminna om paragraf 34 i föreningens stadgar. Enligt paragrafen har företrädare för 
bostadsrättsföreningen rätt att komma in i alla lägenheter för att utföra arbete som föreningen svarar för. 
Ventilationssystemet är en sådan sak som föreningen svarar för. 

 
Inga sopor eller lösa husdjur i våra trappuppgångar 
Till sist vill vi påminna om att det inte är tillåtet att ställa ut sopor utanför lägenhetsdörrarna i våra trapphus. Sopor 
som ställs där kan orsaka läckage, lukt och annat obehag. Om du har sopor som ska slängas ska de tas från 
lägenheten och lämnas i avsett kärl – de ska inte mellanförvaras i trapphuset. 
 
Det är inte tillåtet att låta husdjur vara lösa i våra trappuppgångar. Husdjur ska enligt våra trivselregler hållas under 
uppsikt och även vara kopplade. Du får, som vi informerat om tidigare, inte rasta dina husdjur på gården eller på 
annan mark som hör till fastigheten. 

 
Medlemmar önskas till samfällighetsstyrelsen 
Husen som omger vår fina gård ägs av tre separata bostadsrättsföreningar. Gården och garaget är gemensamma 
och förvaltas av en samfällighetsförening. Samfällighetsföreningen har en egen styrelse som består av medlemmar 
från de tre föreningarna. Vår förening har tre platser i samfällighetens styrelse. Två av dem lämnar sina uppdrag 
och vi behöver därför välja nya medlemmar för de uppdragen. Om du är intresserad av att ingå i den styrelsen eller 
om du vill veta mer om deras uppdrag/arbete är du välkommen att kontakta Göran Nystedt. Görans 
kontaktuppgifter finns på anslagstavlan i våra entréer. 

 
 
 
 

Hälsningar,  
 
 
Styrelsen i Brf Ulrika Eleonora 


