
 

BRF Felicia Strand – Medlemsbrev oktober 2021 
Hej alla medlemmar, här kommer lite information i höstmörkret.  

Vattenläckage 27an 
Förslaget på hur terrasserna ska återställas tog, kanske inte oväntat, mycket längre tid än vi trodde. 
Efter ett antal turer och avväganden av olika förslag från de experter vi anlitat, har vi landat i en 
återställningslösning som känns rimlig och bra. Några av er har hört att en lösning var att lyfta ut ett 
väldigt stort glasparti som sedan skulle mellanförvaras under tiden som renoveringsarbetet av 
terrasserna pågick. Den lösningen, som skulle ha inneburit en mycket högre kostnad och en stor risk 
för föreningen, valde vi bort eftersom konstruktören ändå inte kunde lämna en 100-procentig garanti 
på den och experterna var eniga om att en enklare lösning skulle fungera lika bra.  

Så inom ett par dagar sätter arbetet igång igen och det beräknas vara klart inom sex veckor. Förutom 
visst buller, så kommer några fler saker att märkas av. Byggarna behöver en bod för att förvara sina 
saker och ta rast i nu när utomhustemperaturen sjunker. Den kommer att placeras på vår mark vid port 
25 och/eller 27. Där kommer även den portabla toaletten att hamna. Tyvärr fungerar det inte att ha den 
på innergården eftersom den då hamnar på för långt avstånd från rengöringsbilen som ska hantera den.  

Vi förstår att det här kan orsaka en viss olägenhet för de som har sina fönster i närheten av boden och 
toaletten, men vi ber om er förståelse för att de måste stå någonstans och att vi faktiskt inte har någon 
annan mark som vi förfogar över där de kan stå.  

Nya Ownit-avtalet för bredband, TV och telefoni 
Några medlemmar har upplevt ”svajighet” i internetuppkopplingen med det nya bredbandet. Vi har 
kontaktat Ownit för att höra vad det kan bero på men hör gärna av dig till styrelsen om du också har 
problem.  

Vi har också fortfarande ett antal boxar kvar som inte hämtats ut. Det är viktigt att hämta ut sin box 
och router även om man inte använder dom eftersom de tillhör lägenheten och förväntas finnas där vid 
en eventuell försäljning. Kontakta styrelsen om du saknar box.  

Helgens tragiska händelse  
Avslutningsvis vill vi följa upp det extra medlemsbrev som vi skickade ut i fredags. Helgen blev 
jobbig för många medlemmar med en stor mängd journalister och andra nyfikna som rört sig runt våra 
portar. Vi hoppas att det här ska lägga sig inom en inte alltför lång tid. Vi har också fått besked från 
förvaltaren för hyreshuset att återställning av porten som skadades är beställd idag och kommer att 
åtgärdas snarast möjligt.  

Hör gärna av dig till styrelsen om du har frågor eller funderingar.  

Vänliga hälsningar 

Styrelsen BRF Felicia Strand 

 

Epost: brffeliciastrand@gmail.com,  

hemsida: http://brffeliciastrand.se/   
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