
 

BRF Felicia Strand – Medlemsbrev mars 2022 
Hej alla medlemmar, snart dags för extrastämma och om ytterligare ett par veckor vårstäddag.  

 

Extrastämma 16 mars 
Onsdag 16 mars kl 19 är det extrastämma på Park Inn på Midskeppsgatan för att ta beslut om vilket 
energialternativ vi ska gå vidare med. Mer information finns i kallelsen som gått ut via mejl och som 
också sitter på anslagstavlorna i varje port. Där finns också ett par utskrivna fullmakter ifall ni inte har 
möjlighet att delta och vill be en granne rösta i ert ställe.  

 
Vårstäddag 24 april 
Boka in söndag 24 april kl 10 för vår gemensamma fixardag när vi förbereder trädgården inför 
sommaren och fräschar upp våra gemensamma utrymmen. Som vanligt sätter vi upp en lista i 
tvättstugan en vecka i förväg där den som inte har möjlighet att vara med på själva städdagen, ändå 
kan bidra genom att skriva upp sig på någon arbetsuppgift som genomförs innan den 24 april.  

 
Barnvagnslås 
I våra barnvagnsrum finns sedan en tid väggfasta öglor som man kan använda om man vill låsa fast sin 
barnvagn.  

 
Felanmälan 
Vår fastighet förvaltas av Riksbyggen och det är dit man med några undantag vänder sig om man 
upptäcker ett fel i lägenheten eller i våra gemensamma utrymmen. Felanmälan kan göras via 
Riksbyggens hemsida eller på telefon 0771-860 860.  

Undantagen handlar om: 

• Hissen - ring till Hiss&Elteknik på tfn 08-779 53 53 (står på lapp i hissen) 
• Porttelefonen – kontakta styrelsen för att lägga in eller ändra kontaktuppgifter i 

porttelefonsystemet  
• Nyckelbrickor – om du behöver en ny nyckelbricka eller om du vill spärra en borttappad 

nyckelbricka så kontaktar du också styrelsen 
• Garaget/garageporten - vardagar 7-16 görs felanmälan till Aphos Förvaltnings AB på tfn 08-

604 02 59. Övriga tider kontaktar man Einar Mattsson på tfn 08-586 263 00. 

 

Vänliga hälsningar 

Styrelsen BRF Felicia Strand 

 

Epost: brffeliciastrand@gmail.com,  

hemsida: http://brffeliciastrand.se/   

https://www.riksbyggen.se/kundtjanst/felanmalan/
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