
 

 
 

  

Brf Felicia Strand – Medlemsbrev augusti 2020 

Hej alla medlemmar! Hoppas att alla haft en bra sommar under omständigheterna.  

 

Det här blir det första medlemsbrevet som vi inte delar ut i brevlådorna. Medlemsbreven skickas ut via e-post 

till dig som meddelat din mejladress till föreningen (vi saknar fortfarande några mejladresser), hängs upp på 

anslagstavlorna i portarna och finns på vår hemsida brffeliciastrand.se.  

 

NYA STADGAR 

Föreningens nya stadgar som klubbades igenom på föreningsstämmorna i juni, registrerades hos Bolagsverket 

den 19 augusti och är sedan det datumet de stadgar vi följer. Du hittar stadgarna på vår hemsida under ”Om 

föreningen”. 

ÖVERLIGGARE TILL BALKONGRÄCKENA 

Renoveringen av räckena på våra balkonger är nu i det närmaste slutförd. Det som återstår är att byta ut de 

överliggare (dvs trädelen) som är trasiga/sneda. Om du har en överliggare som du anser behöver bytas ut ber 

vi dig att mejla styrelsen om detta senast den 15 september. Vi kommer därefter ut tillsammans med 

entreprenören som avgör vad som ska åtgärdas.  

SOPSORTERING 

I vårt vanliga soprum och i grovsoprummet har vi ett antal kärl för olika typer av sopor. Det sitter anslag på 

väggarna ovanför kärlen som berättar var de olika soporna hör hemma.  

 

Det vi haft lite problem med på senaste tiden är att väldigt stora kartonger slängs bland pappersförpackningar. 

Stora kartonger hör hemma i grovsoporna. Vi har också sett att det slängs gammalt hö/halm från husdjur i 

grovsoporna. Det hör hemma i brännbart och slängs alltså i plastpåse tillsammans med det vanliga restavfallet. 

Om det inte handlar om stora mängder, då ska det lämnas på återvinningscentral.  

 

Plaståtervinningen som finns i grovsoprummet behöver vi alla vara extra noggranna med. Plastförpackningar 

behöver rengöras innan de slängs, annars luktar det väldigt illa och vi riskerar att få problem med ohyra.  

TVÄTTMASKINER OCH TORKTUMLARE 

Det är många som har egen tvättmaskin och tumlare i sin lägenhet. Tänk på att inte använda dessa på nattetid, 

vibrationer och ljud kan störa nattsömnen hos dina grannar trots att det inte låter så mycket i din egen 

lägenhet. Tvättning bör därför ske på samma tider som i vår gemensamma tvättstuga, dvs mellan 07.00-22.00.  

LÄGENHETSNUMMER  

Din lägenhet har två olika nummer. Dels det lägenhetsnummer som du anger i myndighetskontakter och som 

finns i folkbokföringen i hos Skatteverket. Det är ett fyrsiffrigt nummer som visar på vilken våning och var på 

våningen lägenheten ligger. Det fungerar bara som identifikation tillsammans med din gatuadress eftersom 

flera lägenheter i vår förening har samma nummer (men de ligger i olika portar). 

 

För att skilja lägenheterna åt i vår förening har vi också ett internt siffersystem. Det är tresiffrigt och står högst 

upp utanpå din ytterdörr (om den inte är utbytt) och även på ditt källarutrymme.  

 

När vi kommunicerar inom föreningen så är det tresiffriga numret det som gäller. 

http://brffeliciastrand.se/wp-content/uploads/2020/08/Stadgar-RBF-Felicia-Strand-2020.pdf
http://brffeliciastrand.se/wp-content/uploads/2020/08/Stadgar-RBF-Felicia-Strand-2020.pdf


 

 
 

  

TVÄTTSTUGECYLINDRAR 

För att boka tid i tvättstugan behöver du en cylinder med ditt lägenhetsnummer. Och här ska det förstås vara 

det tresiffriga numret, annars kommer flera medlemmar att ha tvättstugecylinder med samma nummer (men 

olika nycklar).  

 

Så här gör du för att beställa en ny cylinder. Skicka ett mejl till professional@miele.se eller ring på tfn 08-562 

29 800. Vid beställningen anger du lägenhetens tresiffriga nummer. En ny cylinder kostar 125 kr.  

GARAGET 

En av våra medlemmar såg i slutet av sommaren en person som försökte ta sig in i garaget. Han försvann dock 

snabbt från platsen när medlemmen närmade sig honom.  

 

Vi ber alla som har garageplats att vara noga med att stanna kvar vid in- och utfart till dess att garageporten 

gått igen för att undvika att någon obehörig tar sig in.  

MITT RIKSBYGGEN 

Vi vill också tipsa om att använda ”Mitt Riksbyggen” på riksbyggen.se. Här finns mycket bra information att 

ta del av.  

HÖSTSTÄDDAG 

Vår gemensamma höststäddag är planerad till söndag 4 oktober kl 10.00. Mer information kommer! 

 

Med vänlig hälsning, 

Styrelsen BRF Felicia Strand 

 

Epost: brffeliciastrand@gmail.com,  

hemsida: http://brffeliciastrand.se/  
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