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Viktig information till medlemmarna i Brf Adjutanten! 

Som flera av Er säkert noterat har föreningen en ny styrelse, vilken under senare delen av 2009 

påbörjat ett arbete med att ta tag i föreningens olika mellanhavanden. För att vi ska få ett trivsamt 

och kostnadseffektivt boende samt bibehålla/öka marknadsvärdet på våra lägenheter är det viktigt 

att alla medlemmar håller sig informerade om föreningens angelägenheter och gärna deltar i 

föreningens arbete – detta gäller särskilt eftersom vi är en relativt liten förening. Vi uppskattar 

därför om Du läser igenom detta informationsblad. 

 

Köksfläktar 

Vänligen notera att fläkt med motor inte får kopplas till fastighetens ventilationskanal eftersom 

föreningen har självdragsventilation (endast fläkt med s.k. spjäll får användas). Detta har stor 

betydelse ur bl.a. brandriskhänseende. En kolfilterfläkt för återcirkulation får monteras i köket men 

den får inte anslutas till ventilationen och om en sådan ändå används i köket måste ett s.k. 

”dragavbrott” sättas i ventilationsröret i köket. Endast spjällfläktar (utan motor) får kopplas till 

systemet utan åtgärd. Styrelsen har gjort en undersökning av denna fråga och kommer inom kort att 

följa upp med respektive lägenhetsinnehavare att åtgärder vidtagits. Föreningens merkostnader för 

bl.a. utebliven sotning, böter av myndighet etc. kan komma att debiteras de lägenhetsinnehavare 

som inte vidtagit åtgärder.       

 

Nya lägenhetsdörrar 

Styrelsen kommer i enlighet med beslut taget på tidigare årsstämma och i enlighet med information 

som gått ut till föreningens medlemmar att beställa nya dörrar till samtliga föreningens 18 

lägenheter. För att passa fastighetens gamla karaktär kommer dessa att vara bruna och utan 

brevlådor (vilka sätts längst ner i trapphuset). Ungefär hälften av kostnaden kommer föreningen att 

stå för och resterande del kommer respektive lägenhet debiteras i samband med månadsavgiftsavi 

senare i vår. 

 

Sophantering 

Vänligen respektera att endast sedvanliga ”hushållssopor” och tidningar/papper får läggas i de 

sopkärl föreningen tillhandahåller i soprummet. Grovsopor (tex. kartong, glas, hårdplast, elektronik 

etc.) måste tas omhand av respektive lägenhet, tex. bäras bort 300m till sopstationen vid 

fågelbacksgatan. Övriga grovsopor m.m. kan kostnadsfritt lämnas på SYSAV:s sopstation i 

Sjölunda (se www.sysav.se för öppetider etc.). 

 

Balkonger 

Efter att ha mottagit ifyllda intresseanmälningar kan konstateras att det finns ett intresse hos 

merparten av föreningens medlemmar att bygga balkonger mot innergården. Styrelsen kommer att 

undersöka hur vi går vidare med denna fråga och inbjuder intresserade medlemmar att delta i denna 

process. Ni som tidigare meddelat intresse för balkong, vänligen bekräfta detta igen så snart som 

möjligt via mail till: fli@msa.se så får vi gemensamt besluta hur vi går vidare. 

 

Lägenhetsnummer 

För kännedom meddelas att samtliga lägenheter i föreningen fått nya lägenhetsnummer, vilka har 

registrerats hos Lantmäteriet. Det finns dock inget krav på att Du ska använda detta nya nummer 

utan Du kan fortsätta använda Ditt gamla parallellt. 

 

Lägenhetsunderhåll och stadgar 

Styrelsen vill påminna om att alla renoveringsarbeten Du utför i Din lägenhet måste göras 

fackmannamässigt. Styrelsen kommer vid varje försäljning av föreningens lägenheter göra en 

inspektion av lägenheten för att bedöma denna typ av frågor och undersöka ifall medlemmen 

orsakat någon skada på fastigheten eller om något annars måste ersättas (väsentliga förändringar i 

lägenheten ska därför alltid anmälas till styrelsen för tillstånd). Detta, liksom vad Du ansvarar för i 
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lägenheten, framgår av föreningens stadgar, vilka delades ut bl.a. i höstas. Läs gärna igenom 

föreningens stadgar eftersom dessa innehåller viktig juridisk information för Dig angående både 

dina rättigheter och skyldigheter som bostadsrättsinnehavare. Brott mot stadgarna kan innebära att 

Ditt medlemskap i föreningen förverkas. 

 

Element och antenn 

Använd enbart termostaten på elementen – elementen får inte hanteras på något annat sätt av 

lägenhetsinnehavaren (t.ex. avluftas etc.). Kontakta därför styrelsen om något problem uppstår med 

Ditt element. Antennuttag som finns monterat i lägenheten får inte monteras ner/justeras av 

lägenhetsinnehavaren eftersom detta kan påverka andra lägenheters mottagning.  

 

Inbetalning av månadsavgifter 

När månadsavgifter betalas in varje månad, vänligen betala dessa i tid i slutet av månaden och ange 

namn på lägenhetsinnehavare. 

 

Andra frågor styrelsen arbetar med just nu 

Styrelsen kommer under våren även att se över föreningens ekonomi, lån, bindningstider osv. för att 

avgöra hur föreningen optimalt skall hantera detta. Styrelsen kommer även att undersöka hur 

fastighetens innergård kan förbättras. Slutligen kommer föreningen under våren att få en egen 

hemsida på vilken generell och viktig/aktuell information om föreningen och fastigheten kommer 

att göras tillgänglig för medlemmarna.  

 

Månadsavgifter 

Flertalet av punkterna ovan är sådana som direkt påverkar föreningens ekonomi och därmed de 

månadsavgifter föreningen behöver ta ut av respektive lägenhet för att täcka löpande kostnader. 

Eftersom vi är en liten förening spelar varje medlems insats, även när det gäller mindre saker, stor 

roll och vi kan därmed förhindra ev. framtida höjningar av månadsavgifterna om vi alla hjälps åt. 

 

Du får gärna kontakta någon av styrelsens ledamöter ifall Du har några frågor angående vad som 

nämnts ovan. Annars får vi önska Dig en bra start på 2010! 
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