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INFOBLAD – nr 2 – 2013-05 
(Ej tid att läsa? - Detta infoblad finns även i digital form på: www.brf-orkanen.se) 

Vi vill passa på att hälsa nya medlemmar välkomna! 
Här kommer en sammanfattning/viktig att veta vad som är på gång just nu i vår förening: 

 

 Har du beställt ny lgh-dörr? – Trevligt! :-) Kontakta styrelsen för att få hjälp med 
instruktion för din/er posthantering. Det är inte tillåtet att montera brevlådor på eget 
initativ i trapphusen.  

 Förråd till uthyrning – finns fortfarande kvar till bra priser per månad! 
Kontakta på: per.renud@brf-orkanen.se alternativt på telefon: 0455-100 42 
Valberedningen för styrelsen – kommer att knacka dörr i veckan hos varje boende.  

 Miljörummen – Tänk på att när ni har varit i miljörummen att ta en extra översyn så 
att det ni har slängt är korrekt sorterat och att det inte är något som har blivit stökigt. 
Just nu finns det problem med ordningen och detta vill vi ska åtgärdas för att sänka 
kostnaderna för dyr & extra debiterad bortforsling vilket drabbar föreningn & 
slutligen drabbar medlem.  

 Andrahandsuthyrning- Vi vill påminna er om att andrahandsuthyrning måste 
meddelas och godkännas av styrelsen innan man hyr ut sin bostad. Detta kan man 
läsa mer om hur man går tillväga på www.brf-orkanen.se under fliken blanketter. 

 Termostater allmänutrymmen- Vänligen justera inte termostaterna på elementen i 
allmänutrymmena pga önödigt ökande driftskostnader. Tack på förhand. 

 Förbättringsförslag/tillbud – Har man några synpunkter, förbättringsförslag eller 
tillbud ska dessa läggas skriftligt i styrelserummets brevinkast(byggnad 7B, 
grundplan) eller mejla styrelsen@brf-orkanen.se . 

 Årstämman- Kommer detta året att hållas på resturang Eken den 11/6. Tid för detta 
kommer att skickas ut men man kan redan nu boka in detta datumet. 

 Skanska arbetar med – Stensättning runt byggnad 5 och 7 och nyplantering av gräs. 

 Trivsel- Det är viktigt att man uppför sig korrekt gentemot sina grannar. Se bifogat 
blad för vad man ska tänka på. 

 
Styrelsen arbetar b.l.a just nu med: 

 Förbättringsförslag från medlemmar. Exempel är justering av lampor och plantage. 

 Åtgärdsarbete av klottret på byggnad 7. 

 Uppföljning av Skanskas utförda arbete. 

 Förbättring av garagenedfart.  
 

Är Du intresserad av att arbeta med styrelsearbete? Vi i styrelsen söker just nu personer 
som vill vara ed och arbeta med både strategiska och operativa beslut som rör vår 
förening. Har du någon spetskompetens eller brinner för en viss typ av arbete som du kan 
tillföra vår förening, tveka inte mejla din ansökan till styrelsen@brf-orkanen.se. 
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Utdrag ur Trivselregler för Brf Orkanen. 

 
 

Balkonger 
Om du skall hänga tvätt på balkongen är det viktigt att det inte verkar störande och att 

vatten inte rinner ner på grannens balkong.  
 

Balkonglådor hängs, av säkerhetsskäl, på insidan av balkongen.  
 

Mattor skakas och piskas vid piskställningen, ej balkongen. Tänk på att inte mata fåglar 
från balkongen. Rester av fågelmat kan locka råttor till våra hus.  

 
Låt balkongen bli uterummet där vi trivs och kopplar av!  

 
Grillning 

Använd grillfolie i grillarna. Håll rent och snyggt. Släng aldrig aska eller använd 
engångsgrill bland soporna förrän Du är säker på att det inte längre finns glöd! 

 
Trivsel 

Tänk på att ditt golv är grannens tak. Det är därför viktigt att du t.ex inte låter TV, radio 
eller stereo stå på för högt. Detta är särskilt viktigt mellan kl. 22.00 och 07.00, då vi bör 

iaktta ”största möjliga tystnad”.  
 

Vi vill alla ha det fint i lägenheterna. Därför är det ibland nödvändigt att borra, spika och 
såga. Detta görs på vardagar mellan kl. 07.00 och 20.00 samt lördagar och söndagar 

fram till kl. 16.00.  
 
 

Tack för att förståelse och ökad trivsel mot alla dina grannar!  
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