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Information
-från styrelsen till alla medlemmar i Brf Fyren

Under våren och sommaren har vårt ventilationssystem
genomgått lagstadgad kontroll sk. OVK. Det innebär bl.a
att varje lägenhet justeras in så att rätt mängd luft
omsätts. Allt för att inomhusklimatet ska hålla den
standard som reglerna föreskriver. Detta görs vart 6:e år
hos oss. Denna gång har 57 lägenheter fått påpekande.
På samtliga av dessa felaktigheter ligger ansvaret på
lägenhetsinnehavaren. Fel som noterats är felaktig fläkt,
trasigt spjäll eller vred, felaktigt monterad fuktstyrt
badrumsdon eller till och med avsaknad av don.

I våra stadgar § 35 står:
”köksfläkt eller utsugsdon, får ej demonteras, förändras
eller bytas ut så de ej är kompatibla med det centrala
fläktsystemet”.
Ska du renovera i kök eller badrum ta då alltid kontakt
med vår personal som ger dig rätt instruktioner på hur
du ska gå till väga.

Vårt fläktsystem styrs av 34 centrala fläktar som sitter
uppe på taken. Dessa är via kanaler förbundna med
lägenheterna och förråden. Ändrar man på förutsättningarna genom att plocka bort vitala delar eller själv
förändra luftflödena rubbas hela systemet.
Din granne kan då drabbas av illaluktande os och dålig
luftomsättning.

En extra föreningsstämma hölls 2015-09-16.
Stämman beslutade i enighet att anta nya stadgar.
Stadgeförslaget behandlades även på ordinarie
stämma 2015-06-04.
Det behövs två stämmor för att ändra stadgar.

Så fort bolagsverket har skickat tillbaka handlingarna
börjar stadgarna gälla.
En av förändringarna är att inre reparationsfonden
avslutas senast 31 december 2016. Från 1 januari 2016
sänks din hyra med samma belopp som den avsättning
som gjorts tidigare.
Det betyder ca 15-40 kr/månad beroende på andelstalet
i din lägenhet. Alla pengar som finns kvar på din fond
tillhör dig som lägenhetsinnehavare.
Styrelsen kommer under våren ge besked om datum för
utbetalning av kvarvarande belopp. Tills annat besked
ges kan fonden disponeras likt tidigare.

Du vet väl att det finns möjlighet för varje medlem att
själv ta fram uppgifter om sin bostadsrätt via internet.
Det görs på https://ekoni.realportal.nu. Inloggning och
lösenord finns på din hyresavi. Att betala sin hyra via
autogiro är ett smidigt och säkert sätt. Via vår hemsida
www.brf.fyren.com under fliken dokument laddar du
ner medgivande till autogiro. Har du inte skrivare kan du
även begära att få en blankett från vårt fastighetskontor.

En del har för vana att lämna
entrédörren öppen kvällstid.
Det är en direkt inbjudan till
obehöriga att ta för sig.
Se till att entrédörrarna
alltid går i lås. Vi har satt upp
klistermärken vid dörrarna
som en påminnelse.

Vad har hänt på garagetaket?
Kallgaragets överbyggnad slutbesiktades i sept. 2012.
Bygget genomfördes av Jasab som totalentreprenad.
Plåttillverkare och Jasab hade samstämmigt meddelat
att man ansåg att plåtens kondensskydd borde vara
tillräckligt. Snö på taket i kombinationen med bilar som
avger värme har emellertid visat på annat.

Entreprenören har då utfört en fuktutredning och
monterat in stora ventilationsgaller för att öka
luftomsättningen. Detta har inte gett önskad effekt.
I höst har man impregnerat hela träkonstruktionen.
Nu lägger Nynäs Tak ett isoleringsskikt med ytpapp.
Denna metod har rekommenderats av Sveriges tekniska
forskningsinstitut.

Redan under första vintern konstaterades att kondens
från taket sökte sig ned på träkonstruktionen och bildade rejält med vatten på balkarna. Fukt som på sikt
kommer att förorsaka rötskador. Styrelsen har sedan
vintern 2013 arbetat för att komma till rätta med
problemet.

Ett avtal har då mynnat ut där totalkostnaden hamnar
på ca 300 000 kr och entreprenören står för 1 sjättedel.
Efter samråd med vår fastighetsjurist har styrelsen valt
att inte gå vidare till tingsrätt för att ev. kunna vinna
gehör för hela åtgärden. Kostnaden kommer inte
påverka våra hyror utan ryms inom ordinarie underhåll.

En påminnelse till alla som har hyrd garageplats eller
motorvärmarplats. Använd den !
Ställ inte bilen på vår gästparkering. Ta del av våra
gemensamma parkeringsregler och låt våra innergårdar
vara bilfria och säkra för alla barn som leker.
Endast i- och urlastning och därefter parkerar du bilen
på rätt plats.

1 oktober löser föreningen sitt sista lån. Det betyder att
vi nu är helt skuldfria och även har ca 7 miljoner i fonder
och sparande. I slutet av 90-talet hade föreningen ca 25
miljoner i skuld. Hyran har justerats 1 enda gång
sedan dess och då med ca 90 kr/mån ( 1:a ) och
240 kr/mån ( 4:a). Allt enligt lägenheternas andelstal.
Styrelsen vill framhålla det goda samarbetet med vår
personal som en viktig faktor i att våra avgifter
fortfarande håller en låg nivå. Personalens gedigna
kunskap och ett stort ansvar för fastigheternas
underhåll och drift har gett styrelsen utomordentliga
möjligheter att fatta bra beslut.

Polisen informerar
När det ringer på dörren:
* Öppna inte direkt. Kontrollera alltid vem det är
genom tittögat i dörren. Fråga vad ärendet gäller.
* Ingen kommer oanmäld. Kontroller, reparationer,
hemtjänst och läkarbesök ska informeras om i förväg.
* Om du inte har fått någon förhandsinformation om
besöket, säg att du ska ringa och kontrollera först.
Öppna inte dörren medan du ringer.
* Släpp aldrig in försäljare eller okända människor.
* Misstänker du att någon obehörig finns i trapphuset
ska du ringa till polisen på 112.

