
God jul önskar styrelsen 
-BRF Vikingen 2, ett bostadsrättsförening att trivas i 

Hoppas att ni alla får en mycket trevlig jul med släkt och vänner, god mat och 
dryck! Vi vill passa på att påminna alla om att hålla koll på levande ljus och 
se till att era brandvarnare fungerar! 

1

Nyhetsbrev 
Styrelsen informerar

BRF VIKINGEN 2  
 2019-12

Bredbandsavtal 
Styrelsen ska handla 
upp kollektiv 
Internetanslutning 
för alla boende i 
föreningen. Mer 
info inom kort… 

Inga fimpar ska 
slängas ut från 
fönster eller 
balkongerna! 

Tvättstugan 
Våra tvättstugor är i 
dålig skick och vi 
kommer att rusta 
upp och renovera 
tvättstugorna. Mer 
info inom kort….

KAMERAÖVERVAKNING   

Styrelsen överväger om 
att installera 

kameraövervaknings 
sytem i samtliga 

källarvåning samt 
entréplan. Frågan är lyft 
med en jurist. Mer info 

inom kort…. 

ENTRÉMATTOR 
Vi kommer med 

samband med slipning 
av trapphus köpa in nya 

PLOCKA UPP 
HUNDBAJSET!  

Det ligger alla 
djurägare att plocka 

upp efter sina djur från 
våra gemensamma ytor 

och lägga detta i en 
plastpåse som binds 

ihop innan man lägger 
den i papperskorg.



 

Värmen i lägenheterna 
 I 99 % av fallen där fastighetsskötaren 
eller styrelsens re-presentant kommer 
ut till en lägenhet, efter rapport om låg 
v ä r m e , h a r i n n e h a v a r e n i n t e 
kontrollerat nedan punkter. 

Innan du ringer och anmäler låg värme 
i lägenheten till felanmälan, kolla 
följande: (så löses det mesta) 

• Täta även ytterdörren och kontrollera att inte Täta 
fönstren, det har du själv ansvar för  

• Täta fönstren, det har du själv ansvar för 

• trappuppgången är väldigt kall, anmäl i så fall 
det! 

• Se till att spaltventilerna under fönstren är 
stängda 

• Se till att ventilen i skafferiet är ordentligt stängd 

• Nytt element i lägenheten skall vara lika stort 
som det gamla 

• Är elementen luftade på länge? 

• Ställ ingenting framför elementen, det hindrar 

• Cirkulationen 

• Handdukstorken i badrummet ger bra värme och 
är ett bra komplement när det är som kallast 

• Tillse att ventilen längst ner i badrummet är 
stängd, den övre kan vara öppen 

Är dessa saker kollade och åtgärdade 
och det fortfarande är kallt: ring 
felanmälan. 

Om fastighetsskötaren kommer till din 
lägenhet efter felanmälan för att mäta 
och värmen visar sig vara över 20 
grader, får du själv betala hans besök 
med 315 kr + moms. 
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BILKÖRNING INNE PÅ GÅRDARNA 
Tänk på att barn leker på gården och ambulans och räddningstjänst behöver 
kunna ta sig in snabbt. Styrelsen kommer att köpa in ”Lekande barn” skyltar för 
våra gårdar för att minska bilkörningen inne på gårdarna. Vänligen respektera 
förbudet av motortrafik inne på gårdarna. 



Skräp och möbler är 
t o t a l fö r b j u d e t at t  
ställa ut i trapphusen! 

Även cyklart och barnvagnar får inte ställas ut. 
Det ser inte trevligt ut när det står skräp utanför 
dörrarna och det är farligt om det skulle börja 
brinna. Se till att köra bort ditt skräp omgående 
eller ställ ner i ditt förråd i väntan på 
grovsophämtningen. 

Man får absolut inte... 

... ha mattor eller dyligt utanför sin dörr och inte 
ställa ut sina sopor. Detta gäller även 
barnvagnar. Ingenting får helt enkelt förvaras i 
trapphusen. Anmäl saker i trapporna till 
styrelsen. Vid en kontroll åker vi på böter och då 
kommer vi att skicka den vidare till den som 

brutit denna lag. Vid ev. brand, kan folk kanske 
inte ta sig ut och då får man deras liv på sitt 
samvete. 

VENTILATIONSKONTROLL 
(OVK-besiktning) 

Besiktningen kommer att utföras i Januari 
månad, närmare avisering kommer när det är 
dags för just er trappuppgång. Om ni inte har 
möjlighet att vara hemma under den tid då 
arbetet skall utföras måste ni lämna nycklar till 
vår entreprenör, närmare information om 
nyckelhantering, arbetets gång och tider för 
detta kommer att delas ut i er brevlåda av 
entreprenören i god tid innan arbetet 
påbörjas.Vi påminner om att det är 
lägenhetsinnehavarens absoluta skyldighet att 
bereda fastighetsägaren tillträde för 
nödvändiga underhållsarbeten samt denna typ 
av myndighetsbesiktningar. 

Om entreprenören måste göra efterbesök 
på grund av att de inte fått tillträde till er 
lägenhet kommer denna kostnad att 
debiteras er som lägenhetsinnehavare.

Ansvarig entreprenör för arbetet är NordicAir 
via Kiwa/Inspecta, kontaktpersoner bifogas i 
den kommande aviseringen.
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