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Nyhetsbrev Mars 2020 

TRAPPHUSRENOVERING  

Som tidigare meddelats planerar styrelsen för en mycket efterlängtad och behövlig 

upprustning och renovering av samtliga entréer, trapphus och källarutrymmen under 

2020. Anbudsunderlag är utskickat till ett 10-tal måleriföretag och vi möter ett stort 

intresse att lämna offert. Utvärdering av inkomna offerter sker i maj och innan 

sommaren beslutas val av entreprenör, kontraktsskrivning och planering för 

genomförande. Målsättningen är att starta arbetet i september och vara klara lagom till 

jul.  

Vad skall renoveras i trapphusen?  

I princip allt utom lägenhetsdörrar (som tvättas och förbättras vid behov). Detta 

innebär åtgärder av tak, väggar, pelare, staket, foder, socklar, vangstycken, golv och  

trappor, liksom entréportar mot gata och gård. Vi kommer även byta all armatur samt 

alla namn- och anslagstavlor. Samtliga lägenhetsdörrar ska rensas från alla typer av 

egenhändigt tillverkad märkning, ex. ”Ej reklam”, för istället få en enhetlig märkning 

och placering.  

Vår inställning är att den nya färgsättningen ska vara enkel och sober, och vi kommer 

under resan att presentera plan för färgsättning av trapphusen för allas beskådande.  

Som var och en förstår är renoveringen omfattande och vi kommer alla påverkas av 

genomförandet på olika sätt, men vi ser mycket fram emot att få uppfräschade 

trapphus. Mer information förmedlas när vi vet mer. 

 

TVÄTTSTUGAN  

Bokning och låskolvar 

Flera medlemmar har uttryckt att bokning av tvättid via kalendern i Hembokat är 

suveränt vilket är glädjande att höra, och det verkar dessutom ha fungerat bra från 

början. Som vi tidigare meddelat ska tvättstuga D fortfarande bokas via låskolv 

eftersom några medlemmar inte har e-mail. Vi ber därför än en gång alla er som har 

möjlighet att boka digitalt att i första hand inte använda tvättstuga D. 

På tavlorna till tvättstuga B och C satt den 1 febr. fortfarande 32 låskolvar kvar trots 

flera påminnelser om att medlemmarna skulle ta bort dem eftersom tavlorna behövde 

täckas över. Fastighetsskötaren och styrelsen fick då tyvärr uppgiften att ta bort dem 

och distribuera till varje medlem. Vi uppmanar nu er som har låskolvar på tavlan 

till D men inte har bokad tvättid att ta bort kolven. Några nyinflyttade medlemmar 

har meddelat att de inte kände till att de hade låskolv på tavlan och saknade nyckel så 

det kan vara fallet även vid tavlan till tvättstuga D. Meddela till 

brf.blakrakan@gmail.com om du behöver hjälp med att få bort kolven så ber vi 

fastighetsskötaren ta bort den med huvudnyckel. 
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Insekter och renhållning 

Styrelsen har kontaktat Anticimex och frågat vad det kan vara för insekt som finns i 

tvättstugan. När de sett vårt bifogade foto har de svarat att det ser ut som en 

fjärilsmygga, som inte orsakar skada men ju kan vara irriterande när de flyger 

omkring. Vad vi vet kom de in när vi hade fuktskada i väggen och därefter har de 

minskat väsentligt i antal. Styrelsen vidtar de åtgärder som föreslagits för att få bort 

dem helt.  

Ett annat problem vi har i tvättstugan, och som ju inte är nytt, är att det ofta är väldigt 

smutsigt på golvet och att det sitter en massa damm kvar i sopborstar. Du som tvättar 

har ansvar att göra rent efter dig! Sopa golvet om det är dammigt och tvätta det om det 

är smutsigt. Varje tvättstuga ska vara utrustad med sopborstar och tvätthinkar och vi 

köper nya när de tyvärr försvinner emellanåt... Om redskap saknas i den tvättstuga du 

tvättar i kan du hämta i en av de andra. 

 

CYKELRENSNING 

Nu är det dags för cykelrensning igen! Vi behöver få bort cyklar som inte används så 

att alla cyklar som används får plats i cykelställen. 

Vi har satt upp röda klisterlappar på anslagstavlan i varje trappuppgång. Vi ber er 

senast den 30 april sätta en klisterlapp på de cyklar som ska vara kvar. Lappen sätts 

på skärmen ovanför bakhjulet. I maj kommer styrelsen att samla ihop alla cyklar som 

inte är märkta och ställa på särskild plats under tre månader innan bortforsling sker. 

OBS! om du redan nu vet att du har en gammal cykel som skall 

slängas/säljas/skänkas, och vi ser att det finns många av den sorten, får du med fördel 

göra detta redan innan uppmärkning och utrensning sker. Tack på förhand. 

 

ELAVFALL  

Återkommande läggs kasserade elapparater, fjärrkontroller mm i behållare för 

lågenergilampor eller glödlampor eller ställs på golvet i källsorteringsrummet. Elavfall 

ska lämnas på annan plats än i vår förening. Eftersom tiden varierar för att behållarna 

för lampor fylls är rutinen att styrelsen meddelar hämtningsföretaget när det är dags 

att hämta glödlampor. I Blåkråkans avtal med nuvarande entreprenör Veolia ingår inte 

bortforsling av annat än de sopor som finns uppmärkta i soprummet. Tyvärr innebär 

felaktigt lämnade sopor  att vår fastighetsskötare  måste rensa och forsla bort övriga 

sopor, vilket innebär ökade kostnader för alla i föreningen. Vv släng ditt skräp på rätt 

plats ex Återvinningscentralen i Vanadisberget.  
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Eftersom det är ett återkommande problem med andra elartiklar i behållarna för 

lampor blir vi tvungna att ta bort behållarna om det inte blir förbättring. 

 

FIMPAR 

För allas trevnad och när det fina vädret är på ingång vill vi återigen påminna om att 

det naturligtvis inte är lämpligt att kasta cigarrettfimpar på vår innergård, vår del av 

Roslagsgatan eller på vädringsbalkonger, det är de facto inte bra att kasta fimpar 

någonstans. Var vänlig släng dina fimpar på lämpligt sätt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

FASTLÅSTA CYKLAR PÅ LEDSTÄNGER 

Ledstängerna vid trapporna på innergården är till för att ge stöd om man behöver när 

man går i trapporna. Vi uppmanar därför er som låser fast cyklar där att inte göra det. 

Det finns plats i de nya cykelställen att låsa fast cyklarna. 

 

AIRBNB 

Vi påminner om att uthyrning av lägenhet via Airbnb i vår förening inte är tillåten.  

 

GÅRDSSTÄDNING  

Lördagen den 9:e maj är dags för den årliga vårstädningen på vår innergård. 

Städdagen brukar vara uppskattad, den inbjuder till social samvaro och ju fler 

medlemmar som hjälper till desto fortare går det så boka förmiddagen i kalendern! 

Mer information skickas ut senare.  

 

Vänliga hälsningar 

Styrelsen  


