
 

BRF Felicia Strand – Medlemsbrev april 2022 
Hej alla medlemmar!  

 

Beslut på extrastämman 16 mars 
På extrastämman röstade de närvarande medlemmarna med mycket stor övervikt för att gå vidare med 
energialternativet Fjärrvärme driftnetto. I dagarna har styrelsen därför skrivit på ett 20-årigt avtal med 
Stockholm Exergi som ger oss fjärrvärme till ett mycket förmånligt pris i förhållande till deras 
basprislista.  

 
Balkongräckena 
Målningen av balkongräckena som inleddes 2019 har blivit en följetong. Kvaliteten på målningen av 
själva räckena har tyvärr inte hållit tillräckligt hög kvalitet hos åtminstone en medlem vars räcken 
redan har rostfläckar. Om det är fler som har det problemet, meddela styrelsen via mejl senast 24 april 
så tar vi med det på listan över saker som behöver åtgärdas. Skicka gärna med bilder.  

Redan förra året upptäcktes svarta fläckar på ett antal träöverliggare, dessa ska också åtgärdas så snart 
vädret tillåter.  

 
Brandvarnare – en billig livförsäkring 
En brandvarnare larmar snabbt så att du kan släcka eller ta dig ut om det skulle börja brinna. 
Brandvarnare ska finnas i varje lägenhet. Brandvarnaren har fasta batterier som fungerar under 
brandvarnarens livstid, ca 8 år. 

Testa gärna att din brandvarnare fungerar ett par gånger/år genom att trycka in den knapp som finns 
mitt på. Om inget ljud kommer – byt batterier. MSB erbjuder en gratis SMS-tjänst, 
https://www.msb.se/testabrandvarnare, som hjälper dig att komma ihåg att testa din brandvarnare 
regelbundet.  

 
Vårstäddag 24 april 
Slutligen vill vi påminna om att boka in söndag 24 april kl 10 för vår gemensamma fixardag. 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.  

Vi avslutar städdagen med en gemensam fika på innergården.  

 

Vänliga hälsningar 

Styrelsen BRF Felicia Strand 

 

Epost: brffeliciastrand@gmail.com,  

hemsida: http://brffeliciastrand.se/   

https://www.msb.se/testabrandvarnare
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