
Beryll Nytt 

Nr 2 2021 

Hej! 

Vi vill börja med att hälsa alla nya medlemmar Välkomna till brf Grevegården!  

 

Vi hoppas att ni alla har kunnat och kan njuta av det sköna sommarvädret som 

vi har haft hittills! Kanske har du kunnat träffat nära och kära som du inte 

kunnat träffat på länge. Vi hoppas på att utvecklingen fortsätter åt rätt håll och 

vi tar alla naturligtvis vårt ansvar genom att följa restriktionerna och tänka 

klokt. 

Brf Grevegården har fått till sig något efter Energideklarationen som vi kan 

vara lite stolta över, läs mer på sidan 2 

Sommaren är ju tyvärr även en tid då risken för oönskat besök i vårt område är 

större, läs polisens tips på sista sidan. 

När vi tar det lugnt och njuter av solen så jobbar solcellspanelerna för fullt, läs 

om hur mycket dom jobbar på sidan 2  

Måla balkongen i sommar? Läs på sidan 3 

Sommartävling på sista sidan, lycka till! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi välkomnar dig till 

Beryll Nytt! 

Det är viktigt att du som 

medlem tar till dig och läser all 

information som du får från 

föreningen i form av lappar i 

postboxen, anslag i trapphus, 

Beryll Nytt mm. 

Du som medlem har ett ansvar 

att hålla dig uppdaterad om 

information som ges från 

brf:en. Undrar du något, ring 

gärna någon i styrelsen. 

 

Rutiner Corona   

Under tiden som samhället är 

drabbat av Corona fortsätter 

föreningen att ha ändrade 

rutiner och följa de riktlinjer 

och rekommendationer som 

gäller i samhället. 

Om läget i samhället tillåter det 

är vår avsikt att öppna upp 

föreningen till ett mer normalt 

läge efter semestern. Vi 

återkommer med mer 

information om detta.  

 

Brf Grevegården mailadress 
brf.grevegarden@gmail.com 

Expeditionstiden, måndagar 

18:30-19:30, på Beryllgatan 11 

är stängd tillsvidare. 

 

 

 

 



Solcellspanelerna 

Nu har solpanelerna varit inkopplade i ett halvt år. Vi kan konstatera att under 

månaderna december till och med mars var effekterna av panelerna måttliga. 

När sedan vårsolen började skina fick vi en markant nedgång av den el vi 

köper och vår egenproduktion tog fart. 

Av el-förbrukningen i maj köpte vi 64 % och egenförbrukade 36 %. I juni 

köpte vi 49 % och egenförbrukade 51 %.        

Kostnaderna för köpt el har gått ner med drygt 20 %. 

Vi återkommer med mer information i frågan i kommande nummer av  

Beryll-Nytt. 

 

 
Vart tionde år är föreningen skyldig att göra en energideklaration. Föreningen 

har haft en besiktningsman som gjort deklarationen. Värt att notera är att 

besiktningsmannen inte hade några åtgärdsförslag att ge till föreningen, vilket 

är ganska ovanligt för byggnader från slutet av 60-talet. Resultatet av årets 

energideklaration kommer att sättas upp på anslagstavlorna i trapphusen.    

 

Sittplatserna på gårdarna 

Trots tidigare önskemål om att ägare till grillar som står på uteplatserna skulle 

ta hand om sina grillar har inte någon märkbar förbättring skett. Tråkigt att 

behöva ta upp detta igen. 

När ni grillar tänk då på att inte ha 

grillarna för nära häckarna då dessa 

inte tål hög värme.                                                   

Vi önskar att ni får många fina 
stunder och måltider med god 
gemenskap på våra gårdar i 
sommar! 

 

 

 

Brandskyddsarbete i 

gemensamma utrymmen 

Trapphus och allmänna utrymmen är 

inga förvaringsutrymmen. Cyklar och 

barnvagnar förvaras i skyddsrum 

respektive barnvagnsrum. Varje 

medlem ska förvara sina ägodelar i 

sina förråd eller i bostaden. Vid 

utförda brandskyddsrond har vissa 

föremål av denna anledning tagits 

omhand. då dessa varit placerade i 

allmänna utrymmen. Föremålen 

återfås via kontakt med 

fastighetsskötaren.  

 

 

Djurägare 

Styrelsen får ofta till sig att det ofta 

förkommer kattbajs i sandlådorna. Vi 

vill påtala vikten av att hålla uppsikt 

på era katter så att dessa inte gör sina 

behov på barnens lekplatser. 

Hundägare ska också se till att inte 

rasta sin hund inom föreningens 

område. 

 

 



 

Com Hem blir Tele2 

Tele2 och Com Hem har gått ihop och heter nu Tele2. 

Ni behöver inte göra något! 

För er boende fortsätter allt att fungera precis som tidigare utan att ni behöver 

göra något. Ert tv-utbud och eventuella övriga tjänster kommer att fungera som 

vanligt. Individuellt betalande boende informeras av Tele2 separat via e-post 

eller brev. Framtida fakturor och information kommer att skickas från Tele2. 

Ni kommer att märka flera positiva förändringar! 

Tele2 bygger till exempel ut ett av världens moderna 5G-nät och kan erbjuda 

er fler tjänster och bättre service. Och som kund hos Sveriges första 

klimatneutrala telekombolag bidrar ni också till att göra skillnad. Idag och för 

kommande generation. 

Mer information 

Gå in på tele2.se-hus för att läsa mer om vad som ingår i just ditt Tele2-hus 

Vid problem med tv mottagning ring 90 222  

Eller gå in på www.tele2.se 

 

Var rädd om dig och visa dina medmänniskor/grannar  

respekt och omtanke!  

Tillsammans skapar vi vårt trygga och trevliga boende i  

brf Grevegården! 

 

Ska du måla om din balkong under sommaren? 

Ni är många som ringer och vill 

hämta färg till balkongen.  

Jättekul att ni gör balkongerna fina! 

Då det är sådant tryck på att vilja 

hämta färg så kommer expeditionen att vara bemannad torsdagen den 8 juli 

mellan kl 18-19 för dig som vill hämta färg.   

 

 

 Vad uppmärksam på och 

följ föreningens regler kring 

detta 
 

Avfallshantering 

Kom ihåg att vi alla i föreningen ska 

sortera vårt avfall och lämna det på 

rätt ställe.  

 

 

Cigarettfimpar och portionssnus 

Cigarettfimpar och snus ska varje 

rökare/snusare ta hand om själv och 

inte slänga på föreningens mark 

 

 

Tvättstugor 

Efter att vi använt tvättstugan ska du 

städa den, torka av maskiner och 

golv samt ta med avfall. 

 

 

Avlopp och toalett 

 
Tänk också på att olja och fett ofta 

orsakar stopp i avloppsrören. Vi har 

nu delat ut en tratt till varje lägenhet 

för att underlätta för dig att samla in 

fett rätt. Vi förutsätter att du nu 

samlar matolja och fett i en pet-flaska 

och lämnar den som restavfall (grå 

sopkärl i komposthuset) när den är 

full. 

 

 

Trapphus och allmänna 

utrymmen 

Inga föremål får finnas i trapphusen. 

Det gäller blomkrukor, barnvagnar, 

leksaker, cyklar och dörrmattor. Det 

enda som får finnas i trapphusen är 

rollatorer. 

 

 

http://www.tele2.se/


Tips från polisen i semestertider 

Tala om för dina närmaste grannar att du kommer vara bortrest ett tag. 

Grannars nyfikenhet och engagemang bryter den anonymitet som inbrott och 

stölder sker i skydd av. 

Be en granne eller anhörig ofta 

• Tömma brevlådan – gärna dagligen 

• Tända och släcka inomhusbelysningen samt dra upp och släppa ner 

persienner – allt för att hemmet ska se bebott ut. 

• Se till att ev blommor på balkongen vattnas, gäller även blommor i 

fönster 

Inbrottstjuvar har inga reglerad arbetstid. Risken att en tjuv bryter sig in i din 

bostad finns därför både året runt och dygnet runt. Ändå kan du på olika sätt få 

tjuven att tro att lägenheten är bebodd, även om den inte är det. Att chansen 

finns att du ska komma hem när som helst skapar en osäkerhet hos tjuven. 

Glöm inte Polisens enklaste, trevligaste och väldigt effektiva råd om att hälsa 

på alla du möter i området! Det är avskräckande för dom som rör sig  

obehöriga i området då dom inte vill bli sedda. 

 

Sommartävling! 

Med hur många procent, drygt, har förenings inköp av el  

gått ner med sedan solcellspanelerna installerades? 

Lämna i ditt svar i brevlådan till expeditionen på Beryllgatan 11 senast 

måndagen den 12 juli. Bland alla rätta svar dras en vinnare och kanske blir  

det just du! 

Det går bra att skriva på en bit papper och glöm inte att texta tydligt. 

Du skriver ner ditt svar, namn, adress men också gärna telefonnummer så att  

vi kan höra av oss för eventuell vinstutlämning. 

Lycka till! 

 

        Styrelsen önskar alla medlemmar en härlig sommar!     
        

        
 
      

 

 
Ett 30-tal personer ingår i gruppen 

för grannsamverkan i  

brf Grevegården. 

Det finns plats för fler att vara med! 

 

Du är varmt välkommen att anmäla 

ditt intresse till styrelsen snarast. 

 

Har du frågor kontakta  

Hasse Andersson 0703-65 59 53 eller  

Thomas Gradstedt 0702-48 75 62 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktör Pernilla Jakobsson                                                                                          

Ansvarig utgivare Thomas Gradstedt  

brf.grevegarden@gmail.com         

 
 



 


