
 

 

 

 

 

 

Brf Gustavslund – information från styrelsen 

 

Inför den kommande vintern vill vi informera och påminna alla våra boende om följande: 

Ny kod till soprum 

På grund av att före detta medlemmar i föreningen fortsätter att kasta sopor hos oss, kommer vi med 

omedelbar verkan att byta kod. Vänligen dela inte ut denna kod till obehöriga. 

Ny kod från och med 2019-12-21 är: 6159 

Ventilationen 

Se över er ventilation om det är dags för filterbyte. Detta gör ni på er fjärrkontroll som sitter sidan om 

aggregatet i teknikutrymmet. Tänk på att det är ni själva som ansvarar för hela fläktsystemet. Fläkten heter 

Östberg Heru 70 / 100 T och filter finns att beställa på nätet. Observera att det krävs original filter från 

fabrikant för att garantin på aggregatet skall gälla. 

Gemensamt ansvar 

Vi vill påminna alla som bor i Brf Gustavslund att vi alla är delägare i vår bostadsrättsförening. Det är vi som 

äger husen och marken tillsammans. Detta innebär att vi alla ska vårda och underhålla hela området. Tänk på 

hur ni hanterar era sopor. Sortera rätt och platta era kartonger. Större emballage/saker SKA man själv köra till 

tippen. Oerhört tråkigt att våra medlemmar lägger in bäddmadrasser, grovsopor och osorterat i våra 

restavfallskärl, som föreningen får extra kostnader för att transportera bort. 

Hur vi sköter oss och området påverkar var och en av oss.  

Vattenutkastare 

Inför vintern är det viktigt att man stänger av vattnet och kopplar bort slang samt dess anslutning så att 

vattenutkastaren kan släppa ut kvarvarande vatten (självdränerande). Det gör den frostsäker. 

Kopplar man inte bort anslutning, finns det risk att den fryser sönder och leder till vattenskador. I dessa fall 

kommer man som bostadsrättshavare få ta kostnaderna som orsakas av frostsprängning. 

 

 

 

 

 



Avstängningsventiler 

På växlarenheten i teknikutrymmet, finns avstängningsventiler installerade. Årligen bör dessa motioneras för 

att undvika att de fastnar och därmed inte kan manövreras vid eventuellt läckage. 

Parkeringsplatser 

Besökande parkeringarna är till för våra gäster. Inte våra egna medlemmars tjänstebilar eller andrabil i 

hushållet. Det finns p-platser att hyra för 300 kr/mån. Hör av er till styrelsen om ni är intresserade av att hyra.  

Årsstämma  

Föreningen kommer att hålla årsstämma den 13 februari 2020. Separat kallelse kommer delas ut i god tid 

innan. 

Felanmälan 

Har ni något garantifel eller annat fel i er bostad, tar ni kontakt med vår felanmälan på telefon: 042-199590 

eller via hemsidan: www.hsbnvs.se. Tänk på att själva ta reda på om det är något som föreningen har ansvar 

för, eller ni själva.   

Kontakta styrelsen 

Maria Ramelius, nr 79  0722-105055 

Karin Alfredsson, nr 129 0760-150209 

Marie-Louise Gullberg, nr 107    0736-245718 

Gustav Johnsson, nr 93  0730-569067 

 

 

 

 

Önskar vi från Styrelsen 

http://www.hsbnvs.se/

