
Det som berör …….  2018-03-01/rf 

Alla oss medlemmar i Brf Ordonnansen 3                                                Info från styrelsen  
  

Brf Ordonnansen 3  styrelsen@brfordonnansen3.se 
Smedbacksgatan 6, 115 39 Stockholm brfordonnansen3.se 

Till medlemmarna i Brf Ordonnansen 3 
God fortsättning och när vi nu väntar på våren har vintern äntligen kommit. Tyvärr även slagit till 

med iskyla och väldigt mycket snö.  

 

Vinterproblematik 
Entrédörren går inte igen av sig själv. Jag har smörjt upp låset men det räcker inte så imorgon 

kommer man för att se över dörrstängarens funktion. (Dörrstängare har ofta problem med vinterkyla 

men jag hoppas att man kan lösa problemet.)  

Men tillsvidare känn efter om dörren gått i lås då ni passerar in eller ut.  

 

Övriga dörrar, till baksidan och till cykel/barnvagnsrummet, har samma problematik.  

Se till att även de dörrarna går i lås då ni passerar.  

 

Portkodlåset, även detta djävlades idag. En av portlåsets knappar hade fastnat, frusit fast. Det var 

enkelt att lösa genom att rucka på knappen när man väl förstod vilken knapp det var som fastnat.   

 

Snöröjning. Den kan vi väl även fortsättningsvis hjälpas åt med, eller hur?  

Det är bara ta skyffel och/eller kvast och röja upp utanför entrén. Föreningens åtagande är även att 

snöröja utanför de två ”butikslokaler” vi hyr ut.  

Blir det väldigt mycket snö eller behöver sandas kallar vi på hjälp från BK Kraft.  

 

Akuta ärenden, rapportera och påtala 
Akuta ärenden kan givetvis uppstå hur väl vi än sköter underhållet. Tex i senaste helgen fick vi 

problem med skållhett varmvatten och en medlem mailade bums och påtalade detta. Tack!  

Men nöj er inte med att enbart maila utan ring och påtala eftersom det inte är säkert att vi i styrelsen 

ständigt bevakar inkommande mail.  

 

Aktuellt på G 
På lördagseftermiddag går vi tillsammans med en konsult igenom fastighetens kommande 

underhållsbehov. Denna genomgång kommer bara att ”drabba” några utvalda lägenheter och dessa 

är informerade. Övrigt som ska gås igenom är undercentral, tvättstuga, lokaler, vinden med alla dess 

luckor för sot- och ventilationskanaler, mm, mm. 

 

Hissen ska bytas ut. Det vet ni ju och den kommer att tas ur bruk from 2018-03-12. Tre/fyra veckor 

senare är ny hiss monterad. Hoppas att alla klarar sig med att ta trapporna under driftstoppet.  

Måndag den 5 mars börjar man med att ställa upp montagematerial nere i entrén och uppe på 

vinden utanför hissrummet.  

 

En hel del annat är på G men det tar vi upp i kommande infobrev.   

 

/ Roland, 070-621 2674 

för styrelsen Brf Ordonnansen 3 
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