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Nya avtal 
Vi har tecknat ett nytt avtal för trappstädning. Företaget som kommer sköta 

städningen framöver heter ADA Städ. Det nya städavtalet startar 1 juli 2016. Vi 

håller också på att ta in priser på en grovrengöring av våra trappor då de inte ser 

så roliga ut i dagsläget. 

Vi har också förlängt vårt avtal med Telia i ytterligare fyra år från och med 31 

maj 2016. Kostnaden för TV, telefoni & bredband blir oförändrad. 

 

Ekonomi 
Just nu pågår budgetarbetet för fullt inför nästa räkenskapsår. Avgiften kommer 

att höjas med 2% från och med 1/7-2016. 

 
OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) 
Nu är äntligen vår OVK klar och det sitter nya intyg på anslagstavlorna i 

entréerna. Det är viktigt att inte sätta igen några till- eller frånluftsventiler, då 

det påverkar hela vårt ventilationssystem. Tilluften är förvärmd och kommer ut i 

de fyrkantiga ventilerna som sitter i vardagsrum och sovrum. Frånluften sugs ut 

i de runda ventilerna som sitter i badrum och klädkammare. Det är viktigt att se 

till och rengöra ventilerna då och då, man ska inte ta ner något eftersom alla 

ventiler är injusterade i rätt läge, man använder dammsugare och dammsuger 

bort eventuellt synligt damm på både till- och frånluftsventilerna.  

När man startar köksfläkten sugs det ut extra luft ur lägenheten, för att fläkten 

ska fungera så bra som möjligt är det bästa att öppna ett fönster en bit bort så att 

luften ”räcker till”. Glöm inte att diska ditt fettfilter då och då. Det ska köras i 

diskmaskinen för bästa resultat. Detta minskar risken för brand samt säkrar en 

bättre funktion, se nedan hur du tar ner ditt fettfilter. 

 

 
 

 



 

 
 
Byggnation på Smörslottsgatan  
Sedan sist har det varit ett nytt möte med Balder den 7 juni, där visade man upp 

ett ”nytt” förslag som är något annorlunda än det första. Förslaget har ej ännu 

tagits upp i byggnadsnämnden för beslut, det är först då vi kan överklaga. Vi 

fortsätter och bevakar ärendet. 

 
Utlottning av lokalen 
Om ingen visat intresse för utlottning före angett datum öppnar vi upp tiden 

precis som vanligt. Glöm inte att anmäla intresse till styrelsen. 

Resultatet av utlottningen meddelas de som visat intresse snarast efter den 30/9. 

Jul 22-27 dec Anmäl intresse senast 30 september 2016 

Nyår 30 dec-2 jan Anmäl intresse senast 30 september 2016 

 

Medlemsaktiviteter 
Vi vill tacka alla som deltog på aktivitetsdagen, kul att så många kunde delta. 

Efter sommaren, den 5 september, planerar styrelsen att ha ett dialogmöte med 

medlemmarna där ni är välkomna att ställa frågor och vi kan förklara lite hur det 

fungerar nu när vi har de nya stadgarna och de nya avskrivningsreglerna. Vi vill 

ge er medlemmar möjlighet att ställa frågor om allt möjligt samt berätta lite vad 

vi i styrelsen arbetar med. 

 
Utemiljön 
Vi har förändrat vår lekplats och den är godkänd av en besiktningsman. Vi har 

också kompletterat med ett flyttbart picknicbord nere vid lekplatsen. Om du 

tänker grilla någonstans på vår tomt, tänk på att visa hänsyn när du placerar din 

grill så att det inte ryker in hos någon granne.  

Trädgårdsgruppen arbetar med att byta ut tallarna upp mot gatan till japanska 

körsbärsträd. 
 

 

Vi önskar alla en trevlig sommar 

Brf Björkens Styrelse 


