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Nyhetsbrev December 2019 

Hemsidan 

Allmänt 

Styrelsen får en hel del frågor från medlemmar om föreningen där svar finns att 

söka på vår hemsida (adress se nedan). Vi lägger ner mycket tid på att informera 

medlemmarna om vad som händer i föreningen och om praktiska saker man 

behöver veta. Allt samlas på hemsidan samt all ny information anslås även på 

anslagstavlorna i varje portuppgång. Vi vill därför uppmana dig som har en 

fundering att söka svaret på hemsidan i första hand men därefter kontakta 

styrelsen om något är oklart eller saknas.  

Kalendern för bokning av tvättstuga 

Bokningskalendern har ju hittills enbart använts för bokning av trädgårdsmöbler 

och grillar. Vi planerar nu för att under kvartal 1 2020 övergå till att boka även 

tvättid via bokningskalendern. Information om hur den praktiska övergången 

ska ske kommer vi att lämna senare under januari. I föreningen har vi några 

medlemmar som inte kommer att kunna använda kalendern för bokning, vi 

kommer därför att blockera några tider varje vecka för dem samt hålla en 

tvättstuga öppen för bokning direkt i tvättstugan som nu görs. Planerad 

övergång till den digitala bokningen är 1:a februari.  

Obs! Om du har problem med att logga in på Hembokat, meddela oss via mail 

så att vi kan åtgärda det i god tid. 

 

Medlemsavgiften 

Det har inkommit frågor till styrelsen ang. varför avgifterna är olika avgifter för 

lägenheter som är lika stora. Medlemsavgiften beror på andelstalen som sattes 

när Brf Blåkråkan bildades. Andelstal grundar sig på lägenhetens storlek och 

andra faktorer som t.ex. väderstreck, läge eller vilken våning lägenheten ligger 

på. Därför kan alltså två lägenheter med samma storlek få något olika andelstal 

och därmed olika avgifter.  
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Hissrenoveringsprojektet 
Vi kan med glädje meddela att hissrenoveringsprojektet i R45, R47 och R49 är 

slutförd. Vi vill tacka medlemmarna för visad hänsyn under 

ombyggnationstiden.   

 

Fett i köksvask  
Spolning av vattenstammar behöver göras emellanåt för att få bort avlagringar. 

En vanlig avlagring är fett från köksvask. För att minska den sortens avlagring 

rekommenderas att torka bort fett från kokkärl med hushållspapper och slänga i 

hushållssoporna i stället för att diska bort det samt att då och då spola varmt 

vatten med lite diskmedel i vasken.  

 

Årsstämma  

Årsstämman kommer att hållas tisdagen den 5 maj 2020. Separat kallelse 

kommer att skickas ut senare. Vi påminner om att senaste dag för inlämnande 

av motioner till styrelsen är 1:a februari 2020.  

 

Brandvarnare, brandsläckare och brandfilt  
Vi påminner om att brandvarnare ska finnas i alla lägenheter, för största säkerhet 

rekommenderas seriekopplade brandvarnare. För att ytterligare öka säkerheten 

vid eventuell brand rekommenderar vi också pulverbrandsläckare och brandfilt. 

  

 

Stearinljus och ljusslingor  
Under vår mörkaste tid är det både vackert och trevligt att tända levande ljus 

hemma och kanske sätta upp ljusslingor. Tänk på att släcka ljusen om ni lämnar 

rummet för en stund och att ljusslingor är i god kondition så att ingen risk för 

brand uppstår.  

 

God Jul 
Nu när det jultider vill vi uppmana er att ta det av polisens information på nästa 

sida. Slutligen vill styrelsen tacka alla medlemmar för det här året och önskar en 

God Jul och ett Gott Nytt År!  

 

 

Vänliga hälsningar 

Styrelsen  
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Polisregion Stockholm 

Lokalpolisområde Norrmalm 

 

  

 

INFORMATION 191206 

Nu är det jul igen….! 
 

Så här på hösten/vintern, innan snön kommit, brukar inbrottstjuvar vara extra 

alerta. De tar skydd av mörkret och det finns inte någon snö där de kan lämna 

skoavtryck. Perfekta förhållanden för tjuven! Trots detta har vi inte haft många 

fler bostadsinbrott denna höst. 

 

Öppna inte lägenhetsdörren, för okända, innan ni lägger på den stela dörrspär-

ren. Öppna definitivt inte dörren för en okänd om ni inte har en stel dörrspärr. 

Det har hänt att gärningspersoner ringer på och ”ska lämna ett paket” (eller 

liknande) varvid de tränger sig in i lägenheten för att stjäla saker. 

 

Här kommer några råd som tarvar upprepning: 

 

 Ha god kontakt med era grannar och meddela dem att ni är borta 

 Den som är hemma: om ni hör ljud i trapphuset, så kontrollera det! 

 Släpp inte in okända i trapphuset 

 Lämna inte vädringsfönster och altandörrar öppna när ni inte är hemma 

 Se till att ha bra lås (gärna hakregellås) på fönster och altandörrar i lågt 

liggande lägenheter 

 Lås alla lås (över- och underlås) på dörrar och fönster 

 Använd stel fönster- och dörrspärr vid vädring 

 Sätt lampor, och radio, på timer så att gärningspersonen inte är säker på 

om någon är hemma eller ej 

 Putta ned grannens post i brevlådan om posten sticker ut 

 Hjälp varandra genom att se till grannens bostad! 

 

 

God Jul och Gott Nytt År önskar                    

Lokalpolisområde Norrmalm 
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