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Fasadrenovering 
Den 5 oktober genomfördes ett byggmöte. Deltagande var ledamöter ur styrelsen, föreningens 
upphandlade byggkonsult samt representanter från SEHED. Vid mötet gicks listan med 
restnoteringar från slutbesiktningen igenom. Det framkom att det mesta var åtgärdat men att 
några punkter återstår. Enligt ABT 06, vilket är det avtal som reglerar entreprenaden, har 
entreprenören två månader från det att slutbesiktning genomförts att färdigställa arbetet. De 
större punkterna som återstår är: 
- färdigställande av balkonger på garagetak (nya räcken behövdes beställas då nuvarande var 
för korta) 
- stensättning vid entreerna (sten är beställt men det är lång leveranstid)  
- återställande av Noarken (SEHED kommer bekosta inläggning av ny linoleummatta då den 
gamla blivit förstörd)  
Dessa restnoteringar samt ytterligare några mindre punkter ska vara klart den 26 oktober. 
Styrelsen tar dock höjd för att stensättningen vid portarna kan komma att ytterligare försenas.  
 
Noarken och uthyrningslägenheten 
Den gemensamma lokalen på källarplan, Noarken, kommer under oktober och november 
månad att genomgå en omfattande uppfräschning. Styrelsen behöver frivilliga som vill bidra 
till en mysigare och trevligare lokal. Kontaktperson: Cathrine Åhsberg port 18. 
 
Inglasning 
Lumon inglasning har nu valts som den bästa och mest prisvärda leverantören av 
balkonginglasning till de av våra medlemmar som önskar detta. Mer information kommer 
inom kort. 
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Cykelrum och cykelförråd i gången mellan port 18 och 20, uppmärkning 
Då det glädjande är allt fler medlemmar som cyklar är det av yttersta vikt att de cyklar som 
står i cykelförråden vid port 18 samt i gången mellan port 18 och 20 endast nyttjas av de 
medlemmar som frekvent använder sin cykel. Idag förvaras cyklar och barnvagnar som inte 
nyttjas regelbundet i dessa förråd vilket medför att det blir överfullt. Gången mellan portarna 
är dessutom en utrymningsväg och måste därför vara fri från hinder. Idag står det ofta cyklar 
som blockerar den gången. Styrelsen ber därför att medlemmar, som har cyklar eller 
barnvagnar som inte används ståendes där, flyttar dessa till cykelförråden i källaren eller till 
sina egna förråd. Om man som medlem har svårt att flytta sin cykel kan man vända sig till 
styrelsen för hjälp med detta. Cyklar och barnvagnar som inte märkts upp med namn efter den 
31 oktober kommer flyttas av styrelsen.  
 
Åtgärder vid renovering av orignalkök och byte av orginalmattor 
Det har kommit till styrelsens kännedom att kakelfogen i originalköken innehåller asbest. 
Detsamma KAN gälla för det lim som används för linoleummattor. Då huset byggdes var 
detta inget konstigt och det är heller inget som är farligt så länge det ligger orört. Det är dock 
viktigt att de medlemmar som har orginalmattor och/eller orginalkök, och som tänker sig att 
renovera, tar detta i beaktande. En asbestsanering kan då bli aktuell. Det är också viktigt att 
vid renovering täppa till ventiler till lägenheten eller det rum som berörs. Asbest i kakelfog 
och lim är framför allt hälsovådligt för de hantverkare som utför arbetet.  
 
Tvättstugan 
Om bokad tvättid ej har tagits i anspråk inom 2 timmar efter passets början, är det fritt fram 
för andra medlemmar att använda tvättstugan. Vi ber också medlemmar att ”parkera” sin 
cylinder efter genomförd tvätt.  
 
Rökning inomhus 
Då vi har ett integrerat ventilationssystem påverkas våra medlemmar i olika utsträckning av 
varandras dofter och ljud. Det är i sin ordning och en del av att bo i ett flerfamiljshus. Lukt 
från rök kan dock upplevas som ett problem. Vi ber därför de medlemmar som röker att, om 
möjligt, göra detta utomhus.  
 
Brandsäkerhet 
Nu är hösten här med mörker och mysiga hemmakvällar. Vi vill ta tillfället i akt och påminna 
alla medlemmar att se över sitt brandskydd. Kontrollera att er brandvarnare fungerar och se 
till att ha fungerande brandsläckare och en brandfilt hemma. 
 
Nya medlemmar 
Vi vill passa på att hälsa nya medlemmar i föreningen välkomna samt påminna om att ta 
kontakt med David Larsson genom brfarken@outlook.com för en genomgång av huset. 
 
Städdag sker den 13 november 
Lördag den 13 november kl 10-12 genomför föreningen en städdag. Löv ska krattas och 
samlas in och utemöbler bäras in eller täckas över. Vi hoppas att så många medlemmar som 
möjligt deltar. Desto fler vi är som hjälps åt desto snabbare, bättre och roligare blir det. 
Styrelsen kommer se till att bjuda på kaffe/fika och varmkorv för de som önskar.  
 
/Styrelsen Brf Arken 


