
  

Informationsbrev #3, 2019-09 

Hej alla medlemmar i Brf Fika.  

Garage 

Tillsammans med grannföreningen Brf Leka har vi installerat en GSM-mottagare för 

fjärröppning av garageporten. Du som har ett garageavtal kan nu öppna med din mobiltelefon. 

För att använda denna funktion behöver du registrera ditt mobiltelefonnummer. Se hemsidan 

www.brffika.se för information om hur du går tillväga. 

I garaget kommer ett antal platser delas upp och omvandlas till MC-platser. Om du är 

intresserad av en av dessa så kontakta Bonea. 

Brandskydd och säkerhet 

I korridorer och trapphus är det enligt gällande brandskyddslagstiftning inte tillåtet att förvara 

exempelvis cyklar och barnvagnar, eller att ha dörrmattor. Allt som i dagsläget förvaras 

utanför ytterdörr måste före slutet av september plockas undan.  

Under sommaren har vi tyvärr haft inbrott i vissa källarförråd. Styrelsen har beställt brytskydd, 

vilka kommer att monteras på ytterdörrar för att försvåra inbrott. Samtidigt är det mycket 

viktigt att vi alla är vaksamma, och alltid ser till att dörrar stängs ordentligt samt går i lås.  

Felanmälningar 

Om du upptäcker ett fel i din lägenhet så anmäler du detta till SBC genom att göra en 

felanmälan, enligt instruktioner som finns i trapphusen. Detta gäller även för våra 

gemensamma utrymmen. Om flera anmäler samma saker är det bara bra, då vet SBC att något 

behöver åtgärdas. Tänk alltså inte att någon annan säkert redan gjort det, utan gör det själv. 

Pågående arbete  

I styrelsen jobbar vi just nu intensivt med att revidera och uppdatera föreningens stadgar, och 

inom kort kommer vi att påbörja arbetet med föreningens budget. Utöver detta jobbar vi 

vidare med ett gemensamt elavtal för att sänka medlemmarnas kostnader, och vi har även 

börjat att undersöka andra former av balkonginglasning, varav en som inte kräver bygglov. 

Om du har några frågor så kontakta oss via e-post på styrelsen@brffika.se, och glöm inte att 

hålla koll på hemsidan www.brffika.se för information. 

Med vänliga hälsningar, Styrelsen 
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