
 

 
 

  

Brf Felicia Strand – Medlemsbrev december 2019 

Hej alla medlemmar! Här kommer medlemsbrevet för december som även blir årets sista brev. 

 

OFÖRÄNDRAD MEDLEMSAVGIFT FÖR 2020 

I och med budgetplaneringen för 2019 har styrelsen beslutat att låta årsavgifterna för föreningens medlemmar 

vara oförändrad för 2020. 

LADDA ELBIL I GARAGET? 

Vi har i dagsläget varken några planer eller någon efterfrågan på att installera elbilsuttag i garaget. Men vi vill 

ändå ställa frågan till er medlemmar. Hör av dig till styrelsen på brffeliciastrand@gmail.com om du skulle 

vara intresserad av en garageplats för elbil.  

VÄRMEN I LÄGENHETERNA 

Sedan fönster och balkongdörrar tätades förra året, har värmen i lägenheterna överlag förbättrats betydligt. 

Om det kommer en köldknäpp och utomhustemperaturen sjunker kraftigt, är det dock bra att känna till att det 

finns en viss fördröjning innan måltemperaturen om 20-23 grader nås. Historiskt har det visat sig att det tar 

cirka 1-2 dagar innan värmen hinner ikapp vid den första köldknäppen. Information om vad man själv kan 

göra i sin lägenhet om man tycker att det är för kallt, hittar du på vår hemsida i ett särskilt medlemsbrev från 

oktober 2018.  

AVFALL I SOPRUM 

Det är extra viktigt nu i jultider att vi alla tänker på att vika ihop kartonger som ska slängas. Vi vill också 

påminna om att man inte kan slänga sin julgran i grovsoporna, det finns det inte plats för. När det är dags att 

slänga ut granen kan den lämnas för återvinning på Lumatorget. 

JULETID OCH TÄNDA LJUS 

Vi är många som har tända ljus och julpyntning i olika former nu i juletider. Var gärna särskilt uppmärksam 

på dina ljus och testa brandvarnare så att de fortfarande har batterier genom att trycka på den knapp som de 

flesta brandvarnare är utrustade med. Det är bra att ha brandsläckare i lägenheten och förvissa dig och dina 

familjemedlemmar om hur man ska agera vid brand. Finns många bra tips och instruktionsfilmer på sidorna 

”Aktiv mot brand” på msb.se.  

 

Den här hösten har mörkret känts mer påtagligt än vanligt och vi beslutade därför att köpa in en ljusslinga till 

innergården som tillsammans med vår julgran lyser upp lite extra.  

 

Avslutningsvis vill vi från styrelsen bara önska alla en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År! 

 

Med vänlig hälsning, 

Styrelsen BRF Felicia Strand 

 

Epost: brffeliciastrand@gmail.com,  

hemsida: http://brffeliciastrand.se/  
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