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Till medlemmarna i Brf Ordonnansen 3 

Hej grannar! 

Med jämna mellanrum, så där 2-3 ggr/år, tänker jag som ordförande sammanfatta vad som har gjorts 

och vad som är på gång.  

Vi börjar med vad som gjorts sen senaste infobrevet i mars 

 Vi har haft en vårstäddag med gott deltagande. Förutom städning sattes en brandsläckare upp i 

källargången.  

 Årsmötet var välbesökt och engagerande.  

 Vi lagt om våra banklån och därmed sänkt räntekostnaderna något. 

 

 Rökgasluckan högst upp i trappen har bytts. Den befintliga hade gistnat och gick inte att öppna. 

 Fastighetens grundvattenpump har bytts. Den var ur funktion och fanns inne i Blue Wolfs 

källarlokal, det var en överraskning för oss.   

 Sett till att Anticimex då och då kommer och fyller på i råttgiftslådan. 

 

 Stamspolningen är genomförd. Några påpekanden/noteringar gjordes till en del lgh-innehavare.  

Nästa stamspolning inplanerad till 2022 – 2024 enl. entreprenörens rekommendation.  

 Fönstermålningen har slutförts till allas belåtenhet, samtidigt fräschades hisskorgen upp. 

 Vi har i ett par lägenheter haft läckage från värmeelement. Det är åtgärdat men vi ber alla ha 

koll på eventuella läckage i era lgh.   

 

 Tvättstugan har kompletterats med städmaterial och en hylla för bättre ordning har satts upp. 

Och kom ihåg, lämna tvättstugan i ett så gott skick som du själv vill komma till den nästa gång du 

tvättar. 

 Plattorna utanför entrén har justerats eftersom gruset under dem sjunkit undan. Troligen 

behövs framöver en omläggning av entréplattorna. 

 Under våren 2017 har vid ett flertal tillfällen framförts klagomål på störande nattljud från lgh-

innehavare. Styrelsen har gjort sitt bästa för att lokalisera eventuella störande ljud men inte 

funnit några störningar. Ärendet har därefter avskrivits.  

 

 Tagit tag i och sorterat upp i gamla arkivmappar. Tyvärr verkar vissa mappar försvunnit, bl.a. 

verifikationspärmar för 2011 och 2014. (Är det någon fd ledamot som har dessa hemma hos sig?) 

 Under sommaren har medlemmarna hjälpts åt med att sköta uteplatserna, rensat, klippt, 

vattnat, sopat, mm.  

 

Följande är på gång  

 Hemsida  brfordonnansen3.se 

Vi har skapat en hemsida för föreningen. Det är Åsa och Hazze som har designat den och den 

finns ”housetad” hos Loopia. På hemsidan finns nu i första hand all statisk information om 

föreningen. Bl.a. den information som tidigare var sammanfattat i skriften Trivsamt boende.  

En fördel med att ha en hemsidan är att det blir lättillgängligt för oss alla att ta del av föreningens regler 

och riktlinjer. Även mäklare och intresserade köpare kan då ta del av informationen vilket 
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kommer att underlätta för oss i styrelsen vid eventuella lägenhetsförsäljningar.  

Då vi gör eventuella kompletteringar eller ändringar på hemsidan kommer vi dels att informera 

medlemmarna om detta via mail och så kommer det att finnas noterat på startsidan.    

Gå in och ta del av den, brfordonnansen3.se, och kom gärna med synpunkter. 

 Vi håller på och för över föreningens alla datafiler till ett säkrare system än Dropbox. Vi har valt 

Loopias system.  

 

 Nytt mailsystem, även detta hos Loopia  

Nedanstående adresser vidarebefordrar mailen till mottagarens ordinarie privata mailadress. 

o Föreningens mailadress: styrelsen@brfordonnansen3.se  

Mottagare blir då samtliga ledamöter och suppleanter 

o Till enskilda styrelseledamöter  

Ordförande Roland Frycklund: ordforande@brfordonnansen3.se eller roland@brfordonnansen3.se 

Kassör Åsa Molin: kassor@brfordonnansen3.se eller asa@brfordonnansen3.se 

Sekreterare Heleen Rebel: sekreterare@brfordonnansen3.se eller heleen@brfordonnansen3.se 

Suppleant Jeanna Ahlin: jeanna@brfordonnansen3.se 

Suppleant Lars Lundstedt: lars@brfordonnansen3.se 

o Till medlemmar 

Till alla medlemmar har vi nu e-postadressen medlemmar@brfordonnansen3.se 

och till enskilda medlemmar lägenhetsnumret t.ex.  lgh1005@brfordonnansen3.se 

 

 Fasadreparation, ett garantiåttagande,  

kommer att utföras på baksidan vecka 34 tom 42. Mer om detta i separata mail. 

 

 Husmöte 

I slutet på september har vi planerat in ett husmöte. Just det ett husmöte för ömsesidig 

information och snack om hur vi har det, hur vi trivs och om det finns något vi vill förändra.  

Kallelse kommer inom kort 

 Höstarbetsdag någon gång i oktober 

Då tänkte vi bla städa upp ordentligt i de båda cykelrummen. Dessutom trädgårdsarbete och en 

del annat. 

 

 Genomföra en lägenhetsinspektion i varje lgh. Det gäller i första hand värmeledningarna och 

element men vi kommer även att titta på övriga system som påverkar fastighetens drift.  

 Upprätta en långsiktig underhållsplan 

 

 Förnya och förhoppningsvis effektivisera avtalet med städfirman. 

 Även en del andra avtal ska skrivas om med service/entreprenörsfirmor. 

 

Ja, nog finns det en hel del att göra! Mer om ovanstående på ”Husmötet” 

 

/ Roland 

för styrelsen Brf Ordonnansen 3 
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