
 

BRF Felicia Strand – Medlemsbrev december 2021 
Hej alla medlemmar, här kommer information om våra olika projekt som vi har igång samt 
några allmänna saker som vi vill påminna om för er och andras säkerhet.  

Vattenläckaget i 27an 
Tyvärr, men kanske inte oväntat, har vi fått ytterligare en viss försening i det här projektet. På grund 
av problem med leveranser av material kommer de eventuellt även behöva jobba nu i helgen 
(arbetstider är då kl 9-17 som förra helgen). Besiktning av arbetet kommer ske måndag 20 december 
och under förutsättning att inget fel upptäcks då, tas ställningen ner efter det. Så siktet är inställt på en 
jul där alla med fönster mot kanalen får tillbaka sin fina utsikt! 

Hela det här projektet har varit kostsamt och för att inte få problem med vårt kassaflöde, har vi under 
december tagit ett nytt banklån om 1,5 mkr. Vi räknar med att det ska täcka detta och andra pågående 
skador i fastigheten som är föreningens ansvar. Med nuvarande ränteläge kommer det nya lånet inte att 
orsaka oss någon höjning av månadsavgifterna.  

Bergvärmeprojektet  
Bergvärmeprojektets första fas är i princip avslutad. Vi har erhållit tillstånd för borrning som gäller för 
start inom 2 år och färdigställande inom 5 år, från nov 2021. Nu inväntar vi bara besked på en ansökan 
om ekonomiskt stöd för energieffektivisering från Boverket.  

Men under hösten har också ett konkurrenskraftigt alternativ från Stockholm Exergi i form av 
produkten ”Fjärrvärme driftnetto” i kombination med solceller dykt upp. Mycket förenklat innebär det 
här alternativet att man binder sig för fjärrvärme i 20 år och då får ett pris som matchar bergvärmen.  

Vi i styrelsen kommer därför i början av nästa år att kalla till en extrastämma där ni som medlemmar 
får ta ställning till om föreningen ska välja bergvärme, fjärrvärme driftnetto eller inte göra något alls 
just nu och invänta eventuell ny energiteknik. Mer information om de olika alternativen kommer inför 
extrastämman.  

Värmen i fastigheten 
Den tidigare aviserade injusteringen av värmen i samtliga lägenheter har dragit ut på tiden och 
kommer inte att genomföras förrän i början av nästa år. För att få till en dräglig temperatur i de 
lägenheter som ligger högst upp och haft mycket låga inomhustemperaturer, har vi höjt värmen i hela 
fastigheten. 

Det får som konsekvens att lägenheter långt ner i huset, har fått det betydligt varmare. Tipset här är att 
vrida ner termostaten på elementen/radiatorerna.  

Vi vill också påminna om att ventilerna ovanför fönstren alltid ska vara öppna så att luftflödet i huset 
fungerar som det ska. Mer information om värme och ventilation finns på vår hemsida här.   

Brandvarnare 
Lägenhetsinnehavare ansvarar för att anskaffa och kontrollera brandvarnare i lägenheten. Lämpligt 
intervall att prova brandvarnaren är en gång per år. 

Förvaring i allmänna utrymmen och i förråd 
Det är inte tillåtet att förvara brännbart material såsom barnvagnar, kartonger eller dylikt i trapphuset 
som är utrymningsväg eller i källargångar. 

http://brffeliciastrand.se/wp-content/uploads/2021/02/Varmeinformation.pdf


 

Förvaring av brandfarlig vara 
Vi vill också påminna om att det inte är tillåtet att förvara brandfarliga och explosiva varor såsom 
gasol, spolarvätska, bensin och andra brandfarliga varor (t ex färgburkar med färg baserad på 
brandfarligt lösningsmedel) i källarförråden.  

Portarna 
Nu på vintern är det lätt att det fastnar grus i nederkanten på våra portar som då inte stängs ordentligt. 
Ta för vana att kontrollera att porten verkligen gått igen när du går in och ut så att inte obehöriga tar 
sig in i våra portuppgångar. I mitten av november hade vi tyvärr inbrott i ett städförråd i 27an. Där 
förvarades inget av värde, men dörren behöver repareras av en snickare.  

Kartonger i återvinningen 
Nu inför jul är det extra mycket kartonger som samlas i vår återvinning. Här vill vi uppmana alla att 
vika ihop era kartonger. Det tar bara ett par sekunder att ställa sig på den och med sin kroppsvikt 
platta till en skrymmande kartong så att fler får plats och våra kärl inte svämmar över ����.  

 

Avslutningsvis vill vi önska alla en riktigt God Jul 
och så hoppas vi att 2022 blir ett lugnare år för vår 
förening!  

Vänliga hälsningar 

Styrelsen BRF Felicia Strand 

 

Epost: brffeliciastrand@gmail.com,  

hemsida: http://brffeliciastrand.se/   
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