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BRF ERIKSDAL 

HÄNT I FÖRENINGEN 

Vi i styrelsen har nu suttit på våra poster i lite mer än 7 månader och har 

kontinuerligt deltagit på diverse utbildningar från HSB. Under dessa sju 

månader har det hänt en del i föreningen. Efter vårt senaste nyhetsbrev har 

samtliga trapphus fått elektriska dörröppnare installerade vid 

källaringången. Vi hoppas att detta kommer underlätta då dessa dörrar varit 

väldigt tunga tidigare.  Målet är att installera de elektroniska dörröppnarna 

även på branddörrarna vid hissarna och kommer utföras under våren 2017. 

Belysningen utanför ingångarna och runt cykelbanan har bytts ut till bättre 

lampor för att öka medlemmarnas trygghet. De nya lamporna lyser starkare 

och mer, samt drar mindre el.  

Styrelsen har också valt att testa att öka sophämtningen för att se hur detta 

fungerar för att lösa problemet med fulla sopnedkast. Dessutom har vi valt 

att testa HSB:s fastighets- och trygghetsjour under några månader. Tjänsten 

erbjuder medlemmarna möjligheten att ringa vid eventuella störningar eller 

upptäckt av inbrottsskador och syftar till att öka medlemmarnas trygghet 

där väktare rycker ut vid behov. Telefonnumret är 010–4423000. Mer 

information går att läsa på hemsidan, eller på lapparna i trapphusen. 

Inom några veckor kommer räddningstjänst Syd ut till oss och gör 

hembesök för att prata om hur du kan öka brandsäkerheten i din lägenhet 

och informera om vad du kan göra om det skulle börja brinna. Detta tar bara 

några minuter och är helt gratis. Det kan vara nyttigt att friska upp minnet 

och även spännande för de mindre då räddningstjänst syd ibland kommer 

uniformerade och kanske även med en brandbil! Information kommer att 

delas ut i brevlådan några dagar innan hembesöket, men kolla gärna in på 

hemsidan för att se när de besöker din trappuppgång.  

 Brf Eriksdal vill även passa på att bjuda in dig till 

fettisdagen. Vi bjuder på semlor och kaffe- Först till 

kvarn! 

Vi vill också göra er uppmärksamma på att sista dagen för att lämna in 

motioner till stämman är den 28 februari 00.00. Motioner inkomna efter 

detta kommer inte att behandlas.  

Glöm inte bort att du som HSB medlem får bra medlemserbjudanden och 

rabatter inom bland annat inredning, renovering, bredband och försäkringar. 

Gå in och kika på HSB.se för mer info. 

AKTUELLT 

 Automatiska 

dörröppnare 

 Utbytt belysning 

 Ökad soptömning 

 Fastighets- och 

trygghetsjour 

 Räddningstjänsten Syd 

gör hembesök 

 Fettisdagen – 28/2 kl 

18.00 i fritidslokalen i 7B 

 Motioner inför stämman 

 Medlemsrabatter 

  

 

 


