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Fjärils-NYTT 

Information till boende i Brf Fjärilen – nr 1/2015 
 
Lite vårnytt!  

 
Störningar: När det förekommer störningar från någon boende, kan det bli till 
stora problem för de närmsta grannarna. För att upprätthålla en fin grannsämja, 
måste vi respektera varandra. Om störningar inte upphör efter tillsägelser, finns en 
störningslista att hämta hos oss nere på kontoret. Den är ett hjälpmedel för samtliga 
att komma vidare på det ev. problemet. Naturligtvis är det ok att ha en fest. Och då 
för allas trevnad kan man skriva en lapp och sätta upp i porten. 
 
Hopfällbara bord: I samband med ”loppisen” i oktober som ställdes in pga. väder 
och vind. Beställdes två hopfällbara bord, vi fick fyra. De finns att låna för er alla 
boende. Hör av er till styrelsen/fritidskommittén i god tid. 
 
Fukt i hörnan: Tyvärr har det upptäckts mögel i vår gemensamma uthyrningslokal 
Hörnan. Än så länge går det att hyra den. Men måste ledsamt nog säga att till 
sommaren kommer detta att åtgärdas, och hörnan kommer inte då att kunna hyras 
ut. Troligtvis kommer vi även att få gräva och dränera på utsidan. 
 
Trädfällning: Det gäller träden på baksidan av A-huset. Det är inte lätt att 
tillmötesgå de boende. För hur vi än gör så får vi bära hundhuvudet. Därför har vi nu 
bestämt att fälla några träd som vi anser borde fällas. Det kommer att ske någon 
gång under våren. 
 
Plattformen till flaggstången: Dom har äntligen börjat med plattformen vid 
flaggstången. Och en stor eloge till er som troget kämpat mot väder och vind för att 
hissa vår flagga. TACK!! 
 
Felinstallerade köksfläktar: Några av er boende fick i uppdrag att byta ut dem, 
då de går på fel system. Vi vill nu veta om det har åtgärdats. Ni som har dessa 
felinstallerade fläktar fick ett brev hemskickat till er ifrån HSB. 
 
Kärvande fönster underhålls av de boende: Till våren är det kanske dags att 
titta över sina fönster. Olja in beslag, Måla mellan fönstren och byta ut gamla skruvar. 
Det är den boendes ansvar. 
 
Handdukstorkar: Tydligen fungerar en del lite dåligt. Ni som bor högst upp, lufta 
elementet så fungerar det troligtvis även bättre hos de som bor under. 
 
Parkering: Till alla er som har parkeringsplatser nere på Fröjas väg. Ni ska inte få 
p-böter på er egen parkering. Skulle det uppkomma så hör av er via ett mail eller 
brevlådan så löser vi detta åt er. Ni som får tillfälliga gäster kan få parkeringstillstånd 
av någon av oss i styrelsen. 
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Avgifter 2015: Då det ekonomiska läget är gynnsamt beslöt vi att inte höja våra 
avgifter i år. Vi gjorde det på rekommendationer från våra ekonomer. Och vi har en 
god ekonomi i föreningen. 
 
Automatiska portöppnare: Vi har en del portar som är handikappanpassade, 
portarna gå upp och igen av sig självt. En liten tryckning och porten går upp av sig 
själv och stängs efter ca 30sekunder. Tryck inte igen porten, den går sönder då och 
den som har behov av hjälpen kommer inte ut eller in.  
 
Borra inte i väggar som ansluter till våtutrymmen: i samband med stambytet 
lades nya vattenrör från handdukstorkarna. De rören ligger illa till om ni måste sätta 
ny lister utefter golvet. Var försiktiga när ni spikar, skruvar i väggen in till 
badrummet. Kontrollera noga var ledningarna går. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Bara den ovetande blir arg, den vise förstår! 

Okänd. 
 
 
 
 
                                                                                                            Vänligen 
                                                                                                            Styrelsen 
 


