
 

 

   Till alla medlemmar i Brf Norrby 
   Medlemsbrev september 2019 
 
Månadsavgifterna höjs med 3 % från 1 okt 2019 p g a allmänt ökade priser och kostnader. Styrelsen 
har tidigare fattat ett principbeslut om att det är bättre och rättvisare att göra mindre, årliga höjningar 
av avgiften än att göra stora höjningar alltför sällan. För en lägenhet på 2 rok, 60 kvm, är höjningen ca 
90 kr/månad. Den senaste höjningen gjordes med 3 % från 1 april 2018.  
 
Ohyra  
Vägglöss, mal, pälsänger mm finns numera åter i bostäderna i Sverige. Ett litet fåtal angrepp har även 
konstaterats i Riksbyområdet. En orsak till ohyrans återkomst är att man slutat använda 
bekämpningsmedel som är farliga även för människor och vår miljö.  Andra orsaker är att tidigare 
generationers försiktighet och olika åtgärder mot ohyra har fallit i glömska och ett ökat resande och 
intresse för återvinning gör att risken ökar att man har objudna passagerare med sig hem. Hittar du en 
vägglus: Ring Anticimex omgående och försök inte städa bort vägglöss själv.  
Tel. Anticimex 075-245 10 00, www.anticimex.com. Uppge att Brf Norrbys fastighetsförsäkring är 
tecknad i Brandkontoret. Normala bekämpningsåtgärder ingår i fastighetsförsäkringen. 
”Normala” angrepp av mal och pälsänger ska man dock i första hand åtgärda själv: 

• Städa hem och förråd grundligt, dammsug runt lister och springor. 
• Lägg endast undan rena kläder. Tvätta, vädra, skaka och borsta.  
• Kläder och textil ska förpackas i täta emballage om du förvarar dem i förråd. Häng inte för tätt. 
• Kontrollera undanlagda textilier regelbundet. 
• Prova gärna rödcederträ, lavendel etc. Det finns också fällor för klädesmal att köpa. 
• Ring exp. om du upptäcker fågelbon i ventiler, vid balkongen eller ser spår av råttor i källaren. 
• Malangripna textilier kan tvättas, tumlas eller strykas till 60 grader eller frysas till -18 grader. 

Kemtvätt fungerar också, men meddela att det är malangripna kläder du lämnar in! 
Vid större malangrepp ska man kontakta Anticimex.  
 
Alla bostäder kan drabbas av ohyra om man har otur, det viktiga är att åtgärder sätts in snabbt. 
Meddela föreningen om du har fått vägglöss. Det är bra att veta om flera närliggande bostäder drabbas. 
Det har hittills bara varit något enstaka fall och vår förhoppning är att det ska fortsätta så.  
 
Arbeten i föreningen: Pågående arbete är byte av tak och fasadrenovering av hus 11, Synålsvägen 3-
11. Det blir klart till den 1 december om allt går bra och vädret så tillåter. Kom ihåg att p-platserna 
måste lämnas tomma dagtid. Arbetet fördröjs om man låter bilen stå kvar! Återbetalning av p-
platshyran sker i efterhand som vanligt. Detta p g a att man inte vet i förväg hur lång tid arbetet 
kommer att ta. Den gamla putsen kan visa sig vara både i bättre och sämre skick än förväntat. 
År 2020 kommer prel. hus 12, Galonvägen 2-8 att åtgärdas, med början på sensommaren.  
 
Läckageskydd under diskmaskiner ska ovillkorligen sticka fram under sockeln för att fungera. 
Om du (eller tidigare ägare) har klippt av läckageskyddet för att det inte ska synas och det ska ”se 
snyggt ut”, då rinner inte vattnet fram direkt och visar att det läcker. Det kan rinna vatten oförmärkt 
länge och orsaka stora skador. Vi ber alla kontrollera sina diskmaskiner och vid behov montera en ny, 
hel matta! Har vi t ex påpekat detta vid besiktningen och du inte åtgärdat felet och vattenskada uppstår, 
då är det mycket tveksamt om försäkringen gäller. För att inte tala om hur jobbigt det är att få en stor 
vattenskada i bjälklaget i stället för att direkt ringa hushållsmaskinsreparatören och torka upp lite 
vatten. 
 
Påminnelse: Höststädning och cykelrensning den 27 oktober! Märk din cykel redan nu med namn, 
lägenhetsnr och datum!  
Bromma i september 2019  
Styrelsen 


