
 

 
 

Brf Gustavslund – information från styrelsen 
Hoppas att alla har njutit av den härliga sommaren och nu väntar vi snart in den friska hösten. 

Vi har några punkter som vi önskar ta upp. 

Skärmtak 
Frågan om att bygga skärmtak på baksidan (vid sidan om förrådet) har inkommit och det är ok att 
bygga skärmtak om följande krav uppfylls: 

1. Det får inte vara närmare än 4,5 meter från fastighetsgräns. Det innebär att alla inte kan 
bygga.  

2. Man måste ha ok från både styrelsen och närmaste grannar.  
3. Åtgärden får inte ha väsentlig negativ inverkan på andra lägenheter, typ skuggar grannens 

uteplats. 
4. Det ska vara fackmannamässigt utfört. 

 

Tillträde till elskåp 
Öresundskraft behöver alltid ha full tillgång till våra elskåp, som är monterad på utsidan av förrådet. 
Här får det inte lov att vara någon fast installation i vägen. Har ni frågor, kontakta styrelsen. 

 

Sopsortering  
Vi har minskat vårt restavfall genom att ta bort ett av kärlen i varje sophus. Detta gör att vi minskar 
våra avgifter med 28 384 kr/år och är dessutom väldigt bra ur miljösynpunkt. Dock har vi problem i 
några av sophusen där några medlemmar fortfarande fyller dem med skräp som de själva ska ta till 
soptippen. B.la har det slängts stora säckar med kläder och leksaker.  
Tänk på att platta alla kartonger, även mjölk och juicepaket.  

Obs! större kartongemballage och byggavfall samt rensning av bohag hänvisas alla boende till att 
ombesörja detta själva till närmsta återvinningsstation.  

 

Avgiftshöjning 
Månadsavgifter kommer att höjas med 5% från den 2019-10-01. Detta för att föreningen ska bli 
ekonomiskt stabilare för framtida underhåll. Vi passar även på att amortera lite extra så länge våra 
räntor är låga. 

 



Kodbyte 1973 
Det vistas obehöriga i soprummen, bland annat barn som leker. Tacksam om ni inte låter era barn 
leka i där. Den 1 september kommer koden ändras, den nya koden är: 1973 

Ogräs runt tomtgräns 
Tänk på att rensa upp allt ogräs som är längst er egna tomtgräns. Det gäller även alla som har staket 
såväl som häck. Vi får ett bättre intryck och trevligare område. 

 

Hyra av extra parkeringsplats 
Vi har lediga platser att hyra till våra medlemmar för 300 kr i månaden. Ni som står på besökande 
riskerar att få böter om det uppmärksammas att ni bor i området. 

 

Bokhäckar 

Bokhäckarna på våra gemensamma ytor, är nu klippta på ca 1 meters höjd och de döda 
häckplantorna som finns lite överallt, kommer att ersättas till hösten. Ni som har en bokhäck till 
tomtgräns, ansvarar för att klippa denna. 

 

Farthinder 
Med anledning att det körts väldigt fort vid 1,5 plans husen och det varit nära att barn blivit påkörda,  
har vi satt ut farthinder i marken för att förhindra olyckor. 

 

2 års besiktning 
Sammanställning av enkäterna resulterar i att besiktning kommer ske till hösten. Mer info kommer 
inom kort. 

 

Förslag till styrelsen? 

Styrelsen når ni via föreningens hemsida http://gustavslund.hsbbrfwebb.se/ eller med post som kan 
läggas i styrelsens postbox på sophus nr 4 vid Mangårdsgatan. 

 

 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Styrelsen 

http://gustavslund.hsbbrfwebb.se/

