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Hej alla medlemmar i Brf Fika.  

Sunfleet blir M  

Vi i Brf Fika kommer inom kort att bjudas in till den nya produkten M med samma 

förutsättningar som idag, dvs fri månadsavgift på M:s abonnemang ”Lagom” (vilket motsvarar 

Sunfleets medlemskap Small). 

Matos och värme 

Umia jobbar med att täta ventilationshuvar på taken, vilket förhoppningsvis ska eliminera 

problem med matos. Utöver detta så jobbas det med att justera värme i lägenheterna, och 

styrelsen tar detta på största allvar då vi fått in många synpunkter från medlemmar. Vi vill 

uppmana er att fortsätta att felanmäla till SBC tills dess att problemet är löst. 

Städning och skräp i allmänna utrymmen  

I entréer städas det veckovis, men samma gäller inte för källare och garage. Därför är det extra 

viktigt att vi håller dessa utrymmen rena tillsammans. Ställ inte dina gamla kartonger eller 

delar av din kasserade inredning bakom ett hörn, och sopa/torka upp efter dig om det behövs. 

Detta är viktigt för allas trevnad samt för brandskyddet.  

Lediga parkeringsplatser  

I garaget finns det ett par lediga platser kvar, och du kan även anmäla intresse för att ha två 

platser. I framtiden funderar vi på att installera fler laddplatser. Om detta är något du är 

intresserad av så kontakta styrelsen.  

Pågående arbete 

Styrelsen har tagit in ytterligare offerter gällande gemensam el med IMD, och jobbar med att 

få fram ett så fördelaktigt erbjudande som möjligt.  

Vi jobbar även med planering av ordinarie föreningsstämma. Har fråga ni vill att vi tar upp på 

vårens ordinarie föreningsstämma går det bra att skicka in en motion till oss i styrelsen, senast 

31a januari. På hemsidan finns det under fliken “dokument” en mall att använda. 

Som alltid kan du 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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