
Mars 2020 

 

 

Till alla boende i Brf Fröjgärdet! 

Här kommer årets första informationsblad. Styrelsen vill passa på och hälsa alla nya medlemmar i 

föreningen välkomna. Vi hoppas att ni ska trivas och att ni så småningom vill engagera er i 

föreningen. 

 

Årsstämman 

Årsstämman är utlyst till måndagen den 25 maj kl 19.00, plats: Brf Fröj, källarlokalen S:t Persgatan 

29. Motioner ska vara inne senast den 15 april. De kan e-postas till styrelsen@frojgardet.se eller 

läggas i föreningens brevlåda i 22D:s entré. 

Föreningen bjuder på kaffe/te och smörgås. Kallelse med dagordning, årsredovisning och motioner 

kommer att delas ut till medlemslägenheterna och e-postas till dem som hyr ut i andra hand. Den 

kommer även att anslås i portarna. 

 

Valberedningen 

Valberedningen har, som ni sett på meddelandet i portarna, börjat arbeta. Är du intresserad av att 

jobba för vårt gemensamma boende, hör av dig till valberedarna Anna-Cari Lindh, tel: 070-268 00 15, 

E-post: anna-cari.lindh@icloud.com eller Bo Alfredsson, tel 070-823 19 80. 

 

Comhem byter från analoga till digitala sändningar 

Boende som idag tittar analogt behöver ändra till digital-tv senast den 26 maj. Har man en äldre TV 

som saknar DVB-C-mottagare behöver man skaffa en digitalbox eller byta till en modernare TV som 

kan ta emot digital-tv. Kanalutbudet kan komma att ändras då. De som är folkbokförda på en 

Comhem-adress får tillgång till Comhem Play kostnadsfritt och utan bindningstid. Mer information 

finns på www.comhem.se/tv/digitalisering. 

 

Rensning av överfyllt cykelförråd 

Vår förenings stora cykelförråd i källaren bredvid ingång 22D har sakta men säkert blivit helt överfyllt 

och behöver rensas.  

Inför utrensningen av övergivna cyklar måste du märka din cykel med namn och telefonnummer, 

senast den 1 april - annars kommer den att noteras som övergiven. Efter tre månader kommer den 

sedan att transporteras bort.  

Det finns även cyklar där som stått orörda i många år, men som säkert har en ägare. Vi vill därför be 

dig som har en cykel som du inte längre använder, att antingen ställa ned den i ditt eget källarförråd 

eller göra dig av med den.  
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Byte av försäkringsbolag för fastigheten 

Styrelsen har gjort en upphandling och resultatet blev att vi byter försäkringsbolag för vår fastighet 

från Gjensidige till Protector Forsikring ASA. 

 

Radonmätning 

Föreningen håller på med en radonmätning i huset och ett representativt antal lägenheter har fått s k  

puckar som sedan ska samlas in i slutet av mars. 

 

OVK 

Efter mycket om och men har föreningen äntligen fått intyg om godkänd obligatorisk 

ventilationskontroll. Styrelsen arbetar för tillfället med anmärkningar om spiskåpor som behöver 

bytas till kolfilterfläktar och ljudproblem som uppstått i några lägenheter. Detta för att vi ska kunna 

få godkänt på nästa OVK som är planerad till oktober i år. 

 

Hissar 

Hissarna har ju trasslat en del under 2019. De fick emellertid godkänt vid den årliga besiktningen, 

med några anmärkningar som ska åtgärdas inom kort. Enligt underhållsplanen börjar det dock bli 

dags för en renovering igen och styrelsen håller på och undersöker vad det innebär och kostar. 

 

Portkoder 

Styrelsen arbetar med att ta fram en proposition till årsstämman där det gamla systemet byts ut mot 

ett nytt, t ex med blipp/tagg istället för kod, och där porttelefonen går att koppla till mobiltelefon 

eller fast telefon istället för till den befintliga våningsapparaten. 

 

Solceller 

Styrelsen arbetar med att utreda förutsättningarna för solceller, enligt beslut på förra årsstämman. Vi 

har träffat Uppsala kommuns klimatrådgivare och Bygglovsenheten för att inhämta information. En 

första åtgärd som krävs är att ansluta samtliga medlemmar till ett gemensamt elabonnemang, vilket 

kräver ett beslut på årsstämma. Styrelsen arbetar nu med att utreda kostnader och konsekvenser för 

detta, samt att få ett utlåtande om huruvida takets konstruktion och skick medger installation av 

solceller.  

 

Parkeringsplatser i Kvarnen 

Aviseringen från Fastum för hyra av parkeringsplatser i Kvarnen släpar efter, men rabatten för deras 

renovering kommer i aviseringen för kvartal 2. 

 

Städdag 

I mitten av maj planerar vi för en städdag, mer information kommer att anslås i entréerna. 

 

Vänliga hälsningar 

Styrelsen BRF Fröjgärdet 


