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Hemförsäkring - bostadsrättstillägg 
 

Bostadsrättsföreningen Orkanen har tecknat bostadsrättstillägget kollektivt, så DU som 
innehavare av lägenhet i föreningen, behöver inte längre teckna något bostadsrättstillägg  
i din egen hemförsäkring! 
 
Det är mycket viktigt att du har en egen hemförsäkring för ditt boende. Bostads-
rättstillägget som föreningen står för, ger dig det extra skydd du behöver i ditt boende i 
bostadsrätt och den kostnaden står föreningen för. Din kostnad för hemförsäkringen 
minskar med ca 400 – 600 kr/år! Läs mer på Länsförsäkringar Blekinge: 
http://www.lansforsakringar.se/blekinge/privat/forsakring/hemforsakring/bostadsratt/ 
 
Har du frågor kontakta styrelsen i Brf Orkanen: styrelsen@brf-orkanen.se 
 

 
EL-ledningar i lägenheter 
 

Den 25 april påbörjar vi arbetet i lägenheterna, besök och genomgång i 7 A och 7 B. 
Start för själva arbetet den 9 maj, EL-dragning. Firman som ska utföra arbetet heter 
Elcom (http://www.elcom.se/). De lägenheter som har dragit om sin EL kommer Elcom 
att kontrollera och mäta upp, så att allt är EL-säkert och helt ok. 
 
De börjar arbetet i 7 A och 7 B. Det skall vara klart innan semestern. Efter semestern 
börjar de med 5 A och 5 B och därefter 3 A och 3 B. Vi återkommer med särskild infor-
mation till er i 5:an och 3:an, innan arbetet skall påbörjas i er trappuppgång. 
 

 
Påminnelser 
 

>>> Städdag/Grillning lördagen den 21 maj, kl. 11.00 - 13.00  
>>> Container för skrymmande ”sopor” är beställd att finnas den 9-22 maj 
 

 
NYHET! Bokbytarbibliotek i Brf Orkanen! 
 

Styrelsen har beslutat att skapa ett bokbytarbibliotek i styrelserummet på Fogdev. 7 B. 
Har du böcker/kurslitteratur/tidskrifter ståendes/liggandes så släng dem inte! Ställ ner 
dem i bytesbiblioteket och titta om det inte finns någon bok/kurslitteratur/tidskrift, för 
dig att byta/låna! Dörren in till biblioteket är öppen och portkoden är samma som du har 
i din port! Studie- och fritidsansvarig återkommer med datum och tid för invigning! 
 
Styrelsen i Brf Orkanen önskar alla en trevlig Valborg / Tomas Gotthardsson Ordf. 
 

http://www.brf-orkanen.se/ 


