
 

Informationsbrev #2, 2019-06 

Hej alla medlemmar i Brf Fika.  

Uthyrningslägenhet och Lokaler 

Lagom till sommaren är arbetet med uthyrningslägenheten är helt färdigt, och när ni via              
hemsidan www.brffika.se skapat ett konto är det enkelt och fritt fram att boka för 250 kr/natt. 

Vi är även glada att meddela att lokalen på Lilla Varvsgatan 19 B nu är uthyrd, och i augusti                   
välkomnar vi fotvårdsspecialisten Lili som hyresgäst. 

Brandskydd och parkering 

I korridorer och trapphus är det enligt brandskyddslagstiftning inte tillåtet att förvara            
exempelvis cyklar och barnvagnar, eller att ha dörrmattor. På garageplatser får endast fordon             
förvaras. Detta är viktigt för allas säkerhet. 

I garaget finns det lediga parkeringsplatser; om ni är intresserade av att ha ytterligare en plats                
kontakta styrelsen. Denna blir er tills dess att en medlem utan plats vill hyra den. 

Miljörum 

I miljörummen ställs ibland saker som inte hör hemma där, eller får plats i något av de kärl                  
som finns och för vilka vi har avtalat tömning. Det innebär att föreningen måste beställa               
ytterligare tömningar via SBC, vilket påverkar oss alla då det innebär extra kostnader. Det ni               
vill slänga vill antagligen ingen annan ha, så ta det istället till en återvinningsstation. 

Trivselregler 

I en bostadsrättsförening är det viktigt att vi tar hänsyn till varandra, och gemensamt försöker               
lösa eventuella problem. Läs gärna igenom våra trivselregler igen, de finns på hemsidan. Om ni               
har grannar som inte följer dessa så prata med varandra först. Om problem trots detta               
kvarstår så är det viktigt att ni dokumenterar tid och art, och kontaktar styrelsen. 

Pågående arbete 

Framöver fortsätter vi i styrelsen att tillsammans med grannföreningen brf Leka jobba med en              
ny lösning på öppning av garageport. Tillsammans med IKANO utförs slutbesiktningar och            
åtgärdande av anmärkningar gällande gemensamma utrymmen och utemiljö, samt det stora           
arbetet med avräkningar i övertagandet från IKANO. Vi kollar även över städning av trapphus,              
och jobbar med att förbättra kvaliteten på denna. 

Om du har några frågor så kontakta oss via e-post, och glöm inte att hålla koll på hemsidan                  
www.brffika.se för information. 

Glad sommar önskar styrelsen 
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