
Informationsbrev 4/2021, december

Hej alla medlemmar i Brf Fika.

Pågående projekt

Till våren installeras solpaneler på föreningens alla tak. Det är beräknat att detta tar cirka 2 veckor och

allt ska vara färdigt innan sommaren. I och med detta kommer vi även kunna göra en ny

energideklaration till föreningen. Vi räknar med att vi då kommer få energiklass B, vilket hos de flesta

banker innebär förmånligare ränta. När detta är klart kommer vi meddela er medlemmar.

OVK kommer genomföras under vecka 4-5 och tar cirka 15 minuter per lägenhet. Såväl tilluft som

frånluft kommer kontrolleras. Mer information om detta kommer när det närmar sig, men som vid

den förberedande kontrollen under hösten gäller det att antingen vara hemma eller sätta dörren i

serviceläge. Bomkörningar (återbesök) kommer debiteras medlemmen.

En cykelrensning kommer genomföras under vintern. Alla cyklar märks upp och de som efter en viss

tid har kvar märkningen rensas. Mer information om detta kommer i samband med uppmärkningen.

Elpriser och ekonomi

Med dagens höga elpriser i åtanke måste vi höja priset på elen till oss medlemmar. Från och med

december sätts priset för boende till 1,8 kr/kWh (tidigare 1,12) och för laddplatser till 3 kr/kWh

(tidigare 2,25). Vi kommer framöver att se över elpriset vid behov, minst vartannat sammanträde.

Föreningens ekonomi är fortsatt god och inga avgiftshöjningar är inplanerade.

Miljörum och återvinning

Under julen har vi beställt extra tömning av miljörummen, så om alla hjälps åt med att platta till

kartonger hoppas vi att det inte ska bli överfullt. Vi har också beställt hämtning av julgranar den 14

januari. Efter nyår kan du ställa din gran på innergården vid odlingslådorna, så tar SBC hand om den.

Inomhustemperatur

Om du har kallt i din lägenhet så felanmäl detta till SBC. Temperaturen ska vara minst 20 grader, mätt

1 meter in i rummet och på 1 meters höjd.

Kommande sammanträden och pågående arbete

Under våren ligger fokus på installation av solceller. Vi jobbar även vidare med balkonginglasning (se

separat mail om du har anmält intresse), samt installation av CCTV i garage.

Som alltid kan du kontakta styrelsen via e-post på styrelsen@brffika.se och glöm inte hålla koll på

hemsidan www.brffika.se.

God jul och gott nytt år önskar styrelsen
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