
 

 
 

  

Brf Felicia Strand – Medlemsbrev augusti 2019 

Hej alla medlemmar! Här kommer några rader från styrelsen. 

PLANERAT UNDERHÅLL – OMMÅLNING AV BALKONGRÄCKEN  

Under sommaren har ommålningen av våra balkongräcken påbörjats. Några lägenheter återstår och målarfirman kommer 

också att göra kompletterande arbete i några lägenheter där resultatet inte blev bra första gången. De återkommer också 

till de lägenheter som har terrasser för att måla plåtarna nedanför balkongräckena.  

 

Avisering om målning sker 4-5 dagar innan målningen och där framgår var du ska lämna din nyckel om du inte är 

hemma under denna period. Ta ner insynsskydd och ta om nödvändigt bort saker från balkongen så att det är lätt att 

komma åt balkongräckena. Ta även bort saker framför balkongdörren i din franska balkong om har en sådan.  

 

För att följa upp målningsarbetet kommer vi att skicka ut en enkät till samtliga medlemmar. En oberoende 

besiktningsman kommer sedan att komma och titta på de balkonger som det kommit in synpunkter på. Besiktningen 

kommer att göras den 20/9 mellan kl 17-19.  

 

YTTERLIGARE PLANERAT UNDERHÅLL – ENTRÉPORTAR 
Våra entréportar har fått en uppfräschning och slipats och lackats under sommaren.  

 

NYA TRAPPREGISTER 
Tavlor för nya trappregister har monterats i samtliga uppgångar. Förutom uppgift om vilka som bor i huset som 

Riksbyggen kommer att sätta dit, kommer tavlorna också att ha en anslagsyta så att vi kan ha all information på ett ställe 

och undviker tejpade lappar här och var i våra portar.  

 
FLUGPROBLEMEN NÄRA EN LÖSNING 

Som flera av er säkert noterat så har vi under året haft återkommande invasioner av flugor, framförallt lokaliserat till port 

nummer 21, där de dessutom tagit sig in i flera lägenheter. Åtgärder har vidtagits genom återkommande saneringar och 

insektsnät har satts upp i ventilation för att förhindra spridning till lägenheter men dessa åtgärder har inte löst problemet 

permanent. Under sommaren har problemet konstaterats härröra till den sopkompressor som finns under soprummen och 

Envac ska laga kompressorn så vi får bukt med problemen permanent, men de inväntar en särskild ventil. I väntan på 

ventilen kan fortsatta saneringar bli aktuella.  

ENBART HÅRDPLAST FÅR SLÄNGAS I VÅR PLASTÅTERVINNING 

Efter en tid med plaståtervinning i vårt grovsoprum kan vi konstatera att det inte fungerar bra. Kärlet över ofta överfyllt 

och luktar väldigt illa, trots att vi har tömning varje vecka. Risken för ohyra och skadedjur är för stor och vi har därför 

beslutat att vi framöver enbart får slänga hårdplast i återvinningen. Hårdplast med matrester behöver sköljas av innan 

det slängs i plaståtervinningen. Mjukplast slängs som tidigare i de vanliga hushållssoporna. Tänk på att vid renovering av 

exempelvis kök och badrum får byggavfall INTE slängas bland grovsoporna utan ska transporteras till 

återvinningsstation (t ex Östberga).  

SNART DAGS FÖR HÖSTSTÄDDAG 

Söndag 6 oktober kl 10.00 är det dags för föreningens höststäddag. Två gånger per samlas medlemmarna i brf Felicia 

strand för att tillsammans fixa och sköta om vår förening. Dessa tillfällen ger möjlighet att lära känna grannar bättre, men 

framförallt så bidrar våra insatser till att vi kan hålla föreningens kostnader nere. Mer info om höststädningen kommer 

när det närmar sig. 

SJÖSTADSDAGEN 7 SEPTEMBER 

Slutligen kan vi tipsa om Sjöstadsdagen som genomförs för femtonde gången i år. i Lumaparken, lördag 7 september 

mellan kl 10 och 15. Program för dagen finns på sjostadsdagen.se.  

Med vänlig hälsning  

/Styrelsen 
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