
 

BRF Felicia Strand – Medlemsbrev juni 2022 
Hej alla medlemmar!  

Ny styrelse 
På årsstämman 7 juni var en av punkterna på dagordning att välja styrelse för det kommande året för 
vår förening. Många namn på listan känns igen från föregående år.  

Ledamöter 

• Cecilia Alpstig, ordförande 
• Roger Callin, vice ordförande  
• Stefan Eklöf, sekreterare   
• Caj Virta 
• Ingemar Larsson 
• Nicklas Söderqvist (Riksbyggen)  

Suppleanter 

• Hans Andersson 
• Nima Passand 
• Adam Blixt (Riksbyggen) 

 
Vattenläckaget i 27an 
I början av juni genomfördes en så kallad provtryckning av terrasserna mot kanalen i port 27 som 
renoverades hösten/vintern 2021. Provtryckningen innebär att man testade att det nya tätskiktet håller 
för en stor mängd vatten och det gick bra, ingen fukt har mätts upp i lägenheterna i våningen under. 
Nu återstår återställning av de lägenheter som påverkats och sedan kan vi sätta punkt för det här 
ärendet som pågått alldeles för länge.  

Borrning på innergården 
Vårt grannhus på innergården, Klabben 1, har informerat oss om att de ska installera bergvärme i sin 
fastighet. Första delen av projektet kommer att innebära borrhåltagning på deras del av vår 
gemensamma innergård. Det kommer att påverka oss i form av buller och vibrationer. Delar av 
lekplatsen kommer sannolikt också att spärras av under ett par veckor. Arbetena ska genomföras under 
ordinarie arbetstid mellan 07.00-16.00 (och undantagsvis fram till kl 19).  

De har inte kunnat tala om när projektet startar, så det får vi återkomma om.  

Till sist… 
Vi avslutar med några förmanande ordningsfrågor som vi hoppas att vi kan hjälpas åt med: 

• Man får inte ha några blomlådor på utsidan av balkongräckena. Detta är en säkerhetsfråga då 
lådorna i värsta fall kan blåsa ner och träffa någon.  

• När vi ändå är inne på balkongfrågor ska eventuella balkongskydd av estetiska skäl ha den 
föreskrivna mörkgrå färgen.  

• På postfacken ska det inte finnas några egenskrivna fasttejpade lappar. Förutom att det inte ser 
så fint ut riskerar det att förstöra lacken.  

 



 

• Ordningen i återvinningsrummet har rent allmänt förbättringspotential men vi vill främst 
understryka vikten av att göra förpackningar i kartong mer kompakta genom att exempelvis 
stampa ihop dem. De tre kärlen för kartong och wellpapp blir ofta överfulla men innehåller 
mycket luft.  

 

Med det önskar vi er alla en glad sommar och hoppas på  
mycket sol och fint väder! 

Styrelsen BRF Felicia Strand 

Epost: brffeliciastrand@gmail.com,  

hemsida: http://brffeliciastrand.se/   
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