
    

 

    Medlemsbrev februari 2019 

Till alla medlemmar och boende i Brf Norrby! 

 
Våren är på väg! Föreningsstämman planeras till den 3 juni 2019 kl. 19.00 i föreningslokalen, 
Synålsvägen 24 1 tr. Numera måste alla motioner biläggas kallelsen till stämman. Det innebär att alla 
motioner måste vara inlämnade senast den 31 mars 2019! Motionerna ska vara undertecknade med 
namnteckning och lägenhetsnummer. Det går bra att e-posta, men då måste man scanna in motionen 
eftersom den måste vara undertecknad med namnteckning. 
 
Adress: Brf Norrby, Galonvägen 40 C, 168 73 BROMMA. Brevinkast finns till höger om dörren! 
E-postadress: expeditionen@brfnorrby.se 
 
Alla goda idéer och förslag är välkomna! 
 
Vårstädningen äger rum den 28 april 2019. Mer info kommer! 
 
Brott i området! Enligt polisen härjar en inbrottsliga som främst tar sig in i lägenheter på 
bottenvåningen via balkong eller fönster. Äldre medlemmar i grannföreningen har utsatts för en annan 
typ av brottslighet, där förment ”vänliga” damer lurar sig in i lägenheten under förespegling att vilja 
bära in varor, låna toaletten, skriva meddelande till grannen eller liknande. Under tiden stjäl en 
medbrottsling smycken och kontanter. 
Vad kan man göra? Glaskrosslarm eller andra larm, ordentliga låsanordningar, vaksamhet mm. 
Tyvärr måste man vara misstänksam. Släpp inte in okända i trapphuset vare sig via porttelefonen eller 
på annat sätt. Om någon är oroad över att några buskar och träd utanför lägenheten ger tjuvar möjlighet 
till ostörd verksamhet, kontakta Sivert Christoffersson 070-433 22 91. Var vaksam och anmäl 
omgående till expeditionen alla tappade Aptusnycklar och portar som inte går i lås. 
 
På Synålsvägen 24 tre inbrott inträffat under den senaste månaden. Där har man stulit främst 
städmaterial och åstadkommit en del förstörelse på inventarier och låsta dörrar. Radioapparaterna i 
tvättstugan och gymmet stals och kommer inte att ersättas. Styrelsen överväger åtgärder som 
kameraövervakning och ev. kortare öppettider i tvättstuga och gym/bastu mm. Vi påminner om att alla 
behöriga har egen nyckel så det finns ingen anledning att släppa in okända i något av föreningens låsta 
utrymmen.  
 
Planer för 2019 och framåt: Takbyte och fasadarbeten ska utföras på hus 11, Synålsvägen 3-11. 
Arbetena planeras börja i juli/augusti 2019. År 2020 planeras hus 12, Galonvägen 2-8 att åtgärdas. 
 
Alla hus i föreningen behöver få nya tak och renoverade fasader. Om några år kommer vi att börja byta 
köksavloppen. En fastighetsägare blir aldrig klar med underhåll, fastigheterna måste hela tiden 
åtgärdas för att behålla sitt värde. Alla medlemmar är fastighetsägare i en bostadsrättsförening och får 
vara med och bekosta reparationer och underhåll, inte bara i den egna bostadsrättslägenheten, utan 
också på fastigheterna. Inflationen under 2018 beräknades till 2,2 %. För att inte urholka föreningens 
ekonomi har styrelsen därför planerat att höja avgifterna från 1 oktober 2019 med 3 %. 
 
Hemsidan finns på www.brfnorrby.se. Inga lösenord behövs. 
 
 
Styrelsen 

 


