
 10 Mars 2011 

Information till medlemmarna i Brf Adjutanten 

Kära föreningsmedlem, 

Här kommer en kort uppdatering från styrelsen inför 2011. 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 att Du läser igenom detta informationsblad. 

 

Container lördagen den 19 mars kl. 10 

I enlighet med information som gick ut via mail för någon vecka sedan har vi beställt en 

container som kommer att stå ute på gatan nästa lördag. I denna kommer vi primärt att slänga det 

gemensamma skräp som finns på gården, i soprummet och i källaren. Styrelsen skulle uppskatta 

om så många som möjligt kunde hjälpa till att slänga detta (vilket inte bör ta lång tid om vi är ett 

flertal). Därefter, och i mån av plats, kommer det finnas möjlighet att slänga ev. eget skräp  

(en given förutsättning för att kunna slänga eget skräp är dock givetvis att man hjälpt till innan). 

 

Renovering av gemensamma utrymmen etc. 

Som de flesta säkert noterat har vi påbörjat en upprustning av trapphusen. Dessa kommer att 

skrapas och därefter målas samt kompletteras med ny belysning etc. Samma gäller övriga 

utrymmen såsom soprum, tvättstuga och källare. Styrelsen ska undersöka möjligheterna att sätta 

in ett nytt torkskåp i tvättstugan, men konkreta tips och hjälp mottages tacksamt (tex. inhämtande 

av offert/förslag etc.). ”Titthål” till dörrarna installeras i samband med trapphusrenoveringen. 

 

Dörrar, cigarettfimpar, element & e-mails 

Styrelsen får på förekommen anledning uppmana alla medlemmar att se till så att dörrar till 

gemensamma utrymmen hålls stängda. Styrelsen är medveten om att vissa dörrar öppnas trögt 

samt att cykelförrådsdörren inte stängs av sig själv. Detta kommer att åtgärdas inom kort. 

Styrelsen får vänligt men bestämt, för allas trivsel, uppmana medlemmarna att inte kasta 

cigarettfimpar på innergården eller utanför huset mot gatan. I samband med renovering av 

innergården kommer lämpliga cigarettfimps-korgar att sättas upp för detta ändamål men tills 

dess får vi be medlemmarna att ta hand om sina egna fimpar. Styrelsen vill också informera om 

att vi efter sommaren avser att byta ut termostater i samtliga element. Slutligen, om ni under 

2010 mot förmodan inte mottagit några e-mails från föreningen får vi be er att meddela Er 

korrekta adress till styrelsen (se mail på hemsidan: www.brfadjutanten.se).   

 

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

sägs i detta informationsblad. Annars får vi önska Er en bra start på 2011! 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Styrelsen för  

Brf Adjutanten i Slottsstaden 

genom Fredrik Livendahl 
 

Vänd sida!   

http://www.brfadjutanten.se/
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Som en påminnelse ang. vissa saker som är aktuella även under 2011 finner Ni här nedan ett par 

punkter som togs upp i det informationsblad som gick ut vid ungefär samma tid förra året.    

 

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.). 

 

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. Vad Du ansvarar för i 

lägenheten framgår av föreningens stadgar, vilka delats ut tidigare men även kan läsas på 

www.brfadjutanten.se. 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 betyda att Ditt medlemskap i föreningen 

förverkas. 

 

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). En kolfilterfläkt 

för återcirkulation får monteras i köket men den får inte anslutas till ventilationen!  

 

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.       
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