
          

Medlemsinformation December 2020

Hej Medlemmar och glad Lucia!
Här kommer lite ny information innan året tar slut.
Hoppas att allt är väl med dig och att du säger till om du vill ha hjälp med något.

Medlemmar

Vi hälsar välkommen till Isa Stadler och Magnus Paulsson som flyttat in i 9 B.

Ekonomi

Föreningens ekonomi går i enlighet med den budget som styrelsen beslutade om inför året 
och föreningen kommer landa på ett positivt resultat för 2020 och en likviditet som är på 
samma nivå som vi gick in med, vilken är god. 

Avgifterna har beslutats sänkas med 5% from Q2 2021 på senaste styrelsemötet. Detta tack 
vare dels lägre rullande kostnader (räntor, värme) men också tack vare våra fantastiska 
medlemmar som är med på städdagar, återvinner, stänger fönster etc. Våra kostnader är till 
stor del kopplade till just till värmen och underhåll - och utan att ni alla bidrar kunde detta 
inte vara möjligt!

Fastighet

Renovering av din lägenhet, var vänlig och påbörja inte arbetet före du har fått ok på 
ansökan av styrelsen. Styrelsen har under året påbörjat utflyttningsbesiktning för att 
kontrollera de delar som avser föreningens respektive medlemmens ansvar, att detta 
hanterats i gott skick – otillåtna renoveringar kommer då bli återställningsskyldiga. 

Värmemätning kommer utföras av Canmera men klimatet behöver vara kallare, -5 grader 
under minst 5 dagar och det får ej vara sol för att mätningen ska kunna utföras på ett bra 
sätt. Information om när detta kan ske kommer skickas ut då vi vet när vädret tillåter. 

Fasadrenovering och renovering av balkongerna på 11A&B sker i samband med ev 
balkongbygge då vi kan samordna ställningsanvändning.



.
Dörrarna är nu justerade så att det blir mindre ljud vid in- och utpassering. Var vänlig hjälp 
till att hålla dörrarna stängda. Tiden mellan dörr ett och dörr två är satta så att det inte skall 
vara någon risk att obehörig tar sig in.

Barnvagnsrum, vi undersöker möjligheter till att parkera barnvagnar.

Städdagen gick inte att genomföra samlat och alla saker som behövde göras genomfördes 
enskilt och med mycket bra resultat. Väl mött till ny städdag till våren. Källarna är nu röjda 
från skräp och ”kvarglömda” ägodelar så att alla gångar är fria.

Balkongfrågan togs till slut upp i hyresnämnden och i avvaktan på beslut har vi börjat ta in 
anbud från byggnadsföretag och därmed börjat förbereda bygglovsansökan.

Brandskydd, styrelsen ställer som krav att alla har minst två brandvarnare ( se mail till 
samtliga medlemmar) samt ev brandfilt och brandsläckare. Dessutom är installation av 
brandsläckare i trappuppgångarna på väg.
Utrymningsvägar för de som bor högst upp i samband med ev balkongbygge. Annars efter att
beslut fattats att inget balkongbygge kommer att ske. 

Radon- och bullermätning genomförs succesivt. Radon mätning i källare och lokaler. 
Bullermätning som ett resultat av att vi bytt takfläktarna för att få en bättre luftfunktion samt
lägre ljud. Resultatet anslås på anslagstavlor i portarna. 

Belysning, ny och enhetlig armatur har och är på väg att sättas upp på gård och i portar.

Fönsterrenoveringsprogrammet fortsätter till våren och med prio på lägenheterna i 11 A och 
med tanke på kostnaderna klarar föreningen max en uppgång per år. 
Inventering av samtliga lägenheter i 11 A har genomförts.
Mer info kommer innan arbetet sätts igång.
Föreningen står för yttre kostnader och resp medlem för insidan. 
I väntan på renovering, var vänlig kontrollera tätningslisterna i alla fönster.

OVK är nu i slutskedet och föreningen kommer förhoppningsvis att bli godkänd före årets 
slut.

Fiberarbetet är påbörjat och fiber kommer att grävas ner på Tegnérsgatan och inkoppling i 
resp lägenhet under januari. Inkoppling senast 15/2/2021. Kostnaden med ca 160 sek per 
månad adderas på avierna from mars, där halva februari läggs retroaktivt.

Parkeringsplatserna har vid flera tillfällen använts av obehöriga och om din p-plats används 
av obehörig, var vänlig sätt en lapp på vindrutan på det felparkerade fordonet.
Vi arbetar med en lösning för att förhindra otillbörlig användning.

Miljötänk, vi borde ha en miljöplan för föreningen och en arbetsgrupp har startat med att 
möjliggöra små steg. Är du intresserad av att delta i arbetet, hör av dig.



Under tiden, var vänlig kontrollera om du kan montera regulator i samtliga kranar för att 
spara vatten samt byt dina glödlampor till LED.

Trädgårdsgruppen har gjort ett grymt arbete, nu senast med alla advents- och 
juldekorationer. Gårdar och rabatter vilar nu men till våren behövs fler händer och känner du
för att delta. Kanske vi kan göra gårdarna ännu mer användbara. 
Hör av dig om du har idéer .

Samfälligheten
Vår förening tar över ansvaret för tvättstugan under 2021-22 och om du upptäcker något 
som behöver åtgärdas var vänlig meddela styrelsen fortast möjligt.
Du själv kan vara delaktig genom att dels ta hand om din tvätt och städa efter dig samt direkt
meddela problem. 
Övriga tre föreningar förbereder nu för samma portlösning som vi och ett gemensamt 
resultat kan bli digital bokning av tvättider beroende på kostnadsnivån.

Soprummet, fortfarande placeras mycket grovsopor i återvinningsrummet som måste tas om
hand till onödiga kostnader och som vi alla måste dela på!

Medlemsinformation

Vi vet inte hur informationen uppfattas och om innehållet speglar ditt behov och önskan att 
vara delaktig i föreningen. Ge oss gärna återkoppling, 
det räcker med ett ok eller förslag på att utveckla. 

Hur vill du i framtiden ha medlemsinformation?

Som mail?
I brevlådan?
På hemsidan?
På anslagstavlor?
Som kombination eller på annat sätt?
Var vänlig meddela styrelsen@brfkompassrosen.se

GOD JUL och ETT MYCKET BÄTTRE NYTT ÅR 
Från oss alla till er alla!

Hälsn Styrelsen

mailto:styrelsen@brfkompassrosen.se



