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Information från styrelsen 
	
Grannar,	

Nu	börjar	våren	göra	sig	påmind,	efter	en	allt	annat	än	vinterlik	säsong.		Inför	julhelgerna	prövade	
styrelsen	att	bjuda	in	till	ett	glöggmingel.	Det	var	välbesökt	och	vi	i	styrelsen	uppskattade	att	få	
möjlighet	att	småprata	med	våra	grannar	och	medlemmar.		

Det	har	varit	en	ganska	blåsig	period	och	även	om	det	inte	varit	kallt	så	har	vinden	kylt	av	våra	
lägenheter.	 Det	 visar	 sig	 att	 flera	 medlemmar	 upplever	 att	 det	 är	 svårt	 att	 få	 värme	 i	 sina	
lägenheter	 medan	 några	 har	 upplevt	 att	 lägenheten	 blir	 för	 varm.	 Vid	 genomgång	 av	 vårt	
värmesystem	har	vår	nye	förvaltare	Christer	noterat	ett	antal	problem.	Grejorna	är	gamla	och	
borde	 bytts	 ut	 för	 länge	 sedan.	 Det	 har	 inneburit	 att	 det	 i	 höstas	 gick	 ut	 för	 kallt	 vatten	 till	
lägenheterna.	Detta	justerades	omgående.	Radiatorerna	kommer	fortsättningsvis	heller	inte	bli	
heta,	men	ska	kunna	bli	märkbart	varma.	Har	du	problem	med	att	radiatorerna	inte	blir	varma	
eller	 inte	 kan	 stängas	 av,	 felanmäl	 detta	 till	 Bredablick.	 Utan	 felanmälan	 från	 var	 och	 en	 kan	
problemet	inte	åtgärdas	och	vi	ser	heller	inte	problemets	omfattning.	Det	kan	vara	termostaten	
som	är	trasig	eller	ventilen	som	behöver	justeras.	Det	är	viktigt	att	”motionera”	termostat	och	
ventil	med	jämna	mellanrum.	Det	gör	man	genom	att	skruva	termostaten	till	högsta	och	till	lägsta	
läget	ett	par	gånger,	gör	gärna	det	en	gång	i	månaden.		

Styrelsen	 ser	 också	 över	 vilka	 möjligheter	 vi	 har	 att	 optimera	 vår	 energianvändning	 och	
eventuellt	också	satsa	på	solceller	och	liknande.		

När	en	byggnad	har	nått	den	ålder	som	våra	har	här	på	Fornfyndet,	börjar	ålderstecken	göra	sig	
gällande.	Det	kan	vara	allt	från	slitage	och	bristande	underhåll	till	felaktiga	konstruktioner.	Ett	
exempel	som	innefattar	alla	delar	är	problemen	som	uppstått	i	tvättstugorna.	Golvbrunnarna	har	
efter	30	år	med	vatten	och	rengöringsmedel	rostat	sönder.	Vilket	lett	till	fuktskador	i	golv	och	
väggar,	med	mögel	i	tvättstugorna	5	och	6	som	följd.	Lika	illa	är	det	ännu	inte	i	övriga	tvättstugor.	
Det	visar	sig	även	att	brunnarna	placerats	allt	för	nära	väggarna	för	att	följa	gällande	regler.	Vilket	
medfört	att	de	måste	flyttas.	När	nu	tvättstugorna	5	och	6	är	igång	igen,	kommer	vi,	tillsammans	
med	Bredablick,	planera	för	renovering	av	övriga	tvättstugor.	Exakt	tid	och	omfattning	är	förtidigt	
att	säga	något	om	i	nuläget.		

Ett	annat	problem	som	kan	vara	en	kombination	av	slitage	och	felkonstruktion	är	att	det	visat	sig	
vara	 fuktskador	 på	 takkonstruktionen	 i	 de	 flesta	 av	 våra	 hus.	 Just	 nu	 håller	 vi	 på	 att	 titta	 på	
omfattning	samt	möjliga	och	rimliga	åtgärder.		

Bristande	underhåll	kanske,	men	definitivt	slitage	är	det	som	föranleder	att	våra	innergårdar	ser	
ut	som	de	gör.	Vi	har	precis	dragit	igång	arbetet	för	att	ta	fram	en	plan	kring	hur	vi	kan	fräscha	
upp	våra	gårdar	och	göra	dem	mera	inbjudande	att	vistas	i.	

Tänk	på	att	kika	på	hemsidan	med	jämna	mellanrum,	eller	för	den	delen	infoskärmarna	i	våra	
trapphus.	Vi	publicerar	löpande	nyheter	och	information	där.		
	
Föreningsstämma	2020	
Datum	 för	 stämman	 är	 spikat.	 Det	 blir	 19	 maj.	 Sätt	 kryss	 i	 kalendern	 redan	 nu!	 Eventuella	
motioner	ska	vara	styrelsen	till	handa	senast	31	mars.	Helst	elektroniskt	till	brf@fornfyndet.se.	
Kallelse	kommer	att	delas	ut	och	handlingar	kommer	att	publiceras	på	hemsidan	inför	stämman.	
	
Styrelsen	
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Felanmälan 
Webb:  https://bredablickgruppen.se/forvaltning/felanmalan/  
Telefon: 010-177 59 00 

	
Du	hittar	alltid	uppdaterad	kontaktinformation	på	vår	hemsida	www.fornfyndet.se		
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¢ Andrahandsupplåtelse 
	 Styrelsen	 har,	 på	 förekommen	 anledning,	
beslutat	att	se	över	och	skärpa	reglerna	för	
andrahandsupplåtelse.		

	 Kommer	 det	 till	 styrelsens	 kännedom,	 att	
en	 lägenhet	 hyrs	 ut	 i	 andra	 hand	 utan	 att	
detta	 beviljats	 av	 styrelsen	 kommer	
åtgärder,	 som	 kan	 innebära	 förverkande,	
att	vidtas.	

	 Vid	 andrahandsuthyrning	 kommer	
Föreningen	att	debitera	extra	årsavgift	 för	
lägenheten	 motsvarande	 10%	 av	 ett	
prisbasbelopp	(i	dagsläget	47	300	kr).	

	 Vid	andrahandsupplåtelse	kommer	det	att	
bli	 ett	 obligatoriskt	 krav	 att	 en	 årlig	
besiktning	 av	 lägenheten	 genomförs	
tillsammans	 med	 medlemmen	 för	 att	
säkerställa	 att	 lägenheten	 sköts	 enligt	
stadgar	 och	 ordningsregler.	 Detta	 gäller	
även	eventuell	uteplats.	

	 Se	 mera	 om	 andrahandsupplåtelse	 på	
hemsidan.		

	

¢ Filterbyte i FTX-aggregaten	
	 Föreningen	 har	 tecknat	 ett	 tioårigt	
serviceavtal	 på	 våra	 FTX-aggregat.	 Detta	
avtal	 inkluderar	byte	av	 filter	en	gång	per	
år.	 Avtalet	 omfattar	 samtliga	 178	
lägenheter,	dvs	även	de	som	byttes	tidigare.	
Tider	 för	 filterbyte	 kommer	 att	 meddelas	
respektive	medlem	separat.	

¢ Bredband	
	 Styrelsen	håller	på	att	avsluta	upphandling	
av	 ny	 bredbandsleverantör.	
Förhoppningsvis	 kan	 vi	 redan	 de	 närmsta	
veckorna	 meddela	 vem	 som	 blir	 ny	
leverantör	och	när	ett	byte	sker.	Vi	arbetar	
efter	principen	att	en	ny	leverantör	ska	vara	
på	 plats	 senast	 vid	 halvårsskiftet,	 helst	
tidigare.	Viktigt	att	notera	är	att	i	samband	
med	 bytet	 kommer	möjligheten	 att	 ha	 en	
epostadress	eller	hemsida	med	föreningens	
domän	 att	 upphöra.	 Det	 vill	 säga	 det	 går	
inte	 att	 ha	 någon	 fornfyndet-mail.	 Har	 du	
det,	så	är	det	en	bra	idé	att	påbörja	ett	byte	
nu.	 Exempel	 på	 gratis	 mailtjänster	 är	
Googles	 gmail.com	 eller	 Microsofts	
Outlook.com.	

	

¢ Sopcontainer 
	 Det	 kommer	 att	 finnas	 sopcontainer	
uppställd	mellan	Rudeboksvägen	64	och	66	
under	 påskveckan	 i	 april.	 Tanken	 är	 att	
framöver	 ha	 container	 på	 plats	 ett	 par	
gånger	om	året.	Däremellan	hänvisar	vi	till	
SYSAVs	 återvinnigcentral.	 Det	 är	 inte	
tillåtet	att	ställa	grovsopor	på	annan	plats.	

	

¢ Nya portar till miljöhusen 
	 Med	 start	 måndag	 2/3	 kommer	 vi	 att	
påbörja	arbete	med	att	byta	ut	de	gamla	och	
slitna	portarna	till	miljöhus	och	MC-garage

	

	

Tänk på att…
	

¢ …det råder rökförbud… 
	..i	alla	våra	gemensamma	lokaler,	
inklusive	trapphus,	källare	och	i	
anslutning	till	entréer.	Rökförbudet	är	
enligt	lag	och	gäller	även	på	och	i	
anslutning	till	våra	lekplatser.		

	

¢ …sortera dina sopor rätt! 
På	förekommen	anledning	så	vill	vi	ånyo	

påpeka	att	det	är	viktigt	att	alla	sorterar	
sina	sopor	enligt	märkningen	på	
sopkärlen.	Det	kostar	föreningen	mycket	
pengar	när	det	är	felsorterat.	Det	är	
absolut	förbjudet	att	ställa	saker/sopor	
utanför	kärlen.	Sådant	som	det	inte	finns	
kärl	för	ska	var	och	en	själv	transportera	
till	SYSAVs	återvinningscentral.	 

	
	

Tider
	

¢ Expeditionstider  Expeditionslokalen, Gunnesbovägen 80  
varje tisdag 16.00 – 17.00 
varje torsdag 8.00 – 9.00 övrig tid efter överenskommelse. 

 Första onsdagen i månaden bemannar styrelseledamöter expeditionen klockan 18-19. 


