
Nyhetsbrev nr 4 - 2022 

• Styrelsen har antagit budgeten för 2023 och som ni alla redan vet blir det en avgiftshöjning 

fr.o.m.  januari 2023 

 

• Planerat underhåll och investeringar för 2023 är: 

- Modernisering av hissen på Bråddgatan 22C. 

Då vi har 3 hissar i föreningen som är 47 år gamla är tanken att vi moderniserar 1 hiss/år, 

om inget annat kommer i vägen.  

- Påbörja renovering av föreningens källargolv. Där börjar vi med den del som är i sämst 

skick: Bråddgatan 26 och 28. 

- Införande av individuell mätning av elen. Styrelsen kommer även fortsättningsvis att stå 

för abonnemanget. Mer info kommer när det närmar sig. 

- Installation av 14 laddstationer för elbilar. Är du intresserad av att hyra en sådan plats 

hör av dig till Britt Lagerqvist, helst via mail (britt.lagerqvist@gmail.com) 

 

• Installationen av skalskydd ska vara klar till årsskiftet och så småningom kommer bara taggar 

kunna användas för att öppna entréporten. Hör av dig om du fortfarande inte har 3 taggar. 

 

• Bokningstavlorna vid tvättstugorna kommer att flyttas till entréerna. Där kommer man, 

förutom att boka tvättstugan, kunna läsa information från styrelsen. 

 

• Föreningen har tecknat ett nytt fördelaktigt avtal med Telenor till samma pris som tidigare. 

Nu kommer bredband 250/250 Mbit/s samt Telenor stream att ingå gratis för alla. Har du 

redan ett uppgraderat avtal till denna hastighet kommer kostnaden för ditt abonnemang 

automatiskt att tas bort. Har du däremot ett ännu snabbare abonnemang behöver du själv 

kontakta Telenor om du vill säga upp det. Övergången beräknas ske i febr – mars.  

 

• Vi har stora problem med duvor i föreningen. Vänligen mata dem inte! 

 

• Några har hört av sig för att man tycker att det är kallt i lägenheterna. Vi vill därför påminna 

om att radiatorerna är inställda på att hålla 21 grader i lägenheten. Det innebär att 

elementen ibland blir kalla då innetemperaturen blivit för hög. Om du ringer felanmälan är 

det första Riksbyggen gör att mäta temperaturen, och visar det sig att den är 21 grader får du 

själv betala besöket. Vårt tips är alltså: Kolla temperaturen innan du ringer felanmälan. Lägg 

termometern mitt i rummet, ca 1m ovanför golvet. 

 

• Vi har utökat TJ:s avtal vilket betyder att de förutom städning i trapphusen även kommer att 

städa i källargångarna. Under städning gör de samtidigt lamprond och byter om det behövs. 

 

• Kom ihåg att lämna våtrumsinstyg till styrelsen när du renoverat ditt badrum, som ett bevis 

på att renoveringen är fackmässigt utförd. Detta efterfrågas ofta av mäklare och 

försäkringsbolag. 

 

 

Till sist vill vi önska er alla en riktigt God jul  

och ett Gott Nytt år! 

/Björkens styrelse 


