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Malmö 2010-10-12 BRF Bernstorp 
 
Hej 
Då det var ett tag sedan senaste informationsutskicket innehåller detta informationsblad rätt så mycket 
information. Ta en kopp te/kaffe och njut av de vackra höstfärgerna i vår granne, parken, medan du läser 
igenom bladet. Vi önskar alla medlemmar en trevlig höst. Hälsningar Styrelsen 
 
Elrenoveringen avslutad 
Vi är väldigt glada att kunna meddela att elrenoveringen nu är avslutad! Vi har med hjälp av en extern 
besiktningsfirma genomfört en installationsbesiktning av entreprenaden med mycket gott resultat. Med kort 
varsel lyckades vi få tillgång till 31 av husets 41 lägenheter/lokaler och resultatet var några enstaka 
anmärkningar som snabbt åtgärdades. Från styrelsens sida är vi mycket nöjda med hur entreprenaden fallit 
ut! Ett stort tack till samtliga medlemmar/hyresgäster som i samtliga fall öppnat sina dörrar på de tider som 
överrenskommits, utan den goda kommunikationen hade det aldrig gått så smidigt som vi upplever att det 
gjort! Nedan följer några informationspunkter relaterade till elrenoveringen: 
 
Elmätare i källaren 
Alla elmätare har flyttats ned i källaren. För trappuppgång 5A och 5B sitter mätarna i vattenmätarrummet. 
För ingång 79A och 79B sitter mätarna i mangelrummet. Båda dessa dörrar har försetts med kodat hänglås 
för att förhindra att barn/obehöriga tar sig in i rummet och riskerar röra huvudsäkringsproppar eller dylikt. 
Vill du läsa av din elförbrukning går du helt enkelt ner i källaren, går till rätt rum, låser upp hänglåset och 
läser av den mätaren som är uppmärkt med det nummer du hittar på din elcentral uppe i lägenheten (”RA1”, 
”RB4”, ”RC6” etc.). Glöm inte låsa dörren efter dig! E.ON läser som tidigare av mätarna automatiskt. 
 
Proppar 
Porslinspropparna uppe i varje lägenhet har ersatts av nya automatsäkringar. Två saker är värda att notera 
gällande automatsäkringar: 

1) En automatsäkring är mycket mindre förlåtande än en gammal porslinssäkring som har en inbyggd 
tröghet (en 10A porslinspropp kan ha motsvarat en 13A automatsäkring om den belastades på ”rätt 
sätt”). Det är därför fullt normalt om du numera inte kan köra din vattenkokare och din hårtork 
samtidigt utan att säkringen går, trots att du kanske kunde göra det tidigare utan att proppen gick.  
För den som minns sina gamla fysikkunskaper: Effekten = Strömmen x Spänningen. Med strömmen = 10A (säkringens max) och 
spänningen 230V fås 10 x 230 = 2300W. Vattenkokare, dammsugare och hårtorkar drar ofta kring 1800-2000W varvid det tydligt framgår 
att om en av dessa i kombination med något annat som drar hyfsat hög effekt kopplas till samma uttag / kopplas till uttag som sitter på 
samma säkring � resulterar i att säkringen går. 

2) Om/När en automatsäkring löst ut 6 gånger på grund av kortslutningar eller andra okända fel (gäller 
inte överbelastningen nämnd under 1, överbelastning anses som ett känt fel och påverkar inte heller 
säkringen) så anses den förverkad och bör bytas ut. Med förverkad menas att säkringen kommer lösa 
ut vid lägre strömstyrkor än 10A. Den är alltså inte farlig, men kommer sannolikt att lösa ut titt som 
tätt pga. överbelastning. 

 
ROT avdrag 
Det extraarbete som beställts av medlemmen själv är ROT avdrags berättigat. Många av er har lämnat in era 
uppgifter till Nils på Totalel om att utnyttja ROT avdraget, men styrelsens bedömning är att lika många har 
glömt det. För er som inte ansökt om ROT avdrag: Om ni hör av er till Nils på Totalel så lovar han att de 
ordnar det retoraktivt. Han behöver personnummer, gärna fakturanummer, och vilken lägenhet det gäller.  
OBSERVERA: För att inte administrationsavgiften för denna retoraktiva tjänst skall överstiga ROT 
ersättningen så gäller följande: Din räkning måste ha minst 1h arbete specificerad (ca 500:- � 250:- i ROT 
avdrag. ROT avdrag gäller enbart arbete, ej material). Generellt kan man säga att om din individuella räkning 
från Totalel var på mindre än ca 1000:- så har du troligen mindre än 1h arbete varvid administrationen 
kommer överstiga ersättningen. 
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Trappuppgångar: 
Styrelsen tittar på olika alternativ för att återställa de skador elrenoveringen orsakat i trappuppgångarna. 
Detta är helt i linje med det kontrakt som tecknades för elentreprenaden. Styrelsen har varit medveten om att 
skador skulle uppkomma i trapphusen och att återställande av dessa inte omfattades av kontraktet. 
I samband med detta kommer vi även se över möjligheterna att måla delar av källaren och torkrum (som med 
den nya belysningen ser tråkigare ut än tidigare när belysningen var sämre). 
 
Nya medlemmar 
Vi välkomnar Mikael & Minna och Daniele & My som nya medlemmar i föreningen (samtliga 79B) 
 
Trädgården 
Tack till dem som hjälpt till att vinterförvara möblerna i trädgården. Passa på att njuta av färgprakten i 
trädgården och Rönneholmsparken innan hösten fäller allt bladverk. 
 
Informationsmöte om 2011 års avgifter  
Plats: Styrelserummet nere i källaren; Tid: den 15 november kl 1900. Välkomna! 
 
ComHem 
Styrelsen har enligt gällande kontrakt sagt upp avtalet med ComHem från och med 30/9 2011. Vi har nu ett 
år på oss att hitta en ny lösning gällande TV och bredband. Arbetet har påbörjats. 
 
Inbrott, brandceller och dörrar i allmänhet 
Vi har haft ett besynnerligt inbrott i källaren natten mellan 21/22 september. 4 av våra nya lysrörsarmaturer 
stals (varvid strömledande kablar hängde fritt, armaturerna är ersatta med nya), i övrigt har styrelsen inte 
funnit eller hört talas om någon annan åverkan.  
Uppmaningen är att vara extra observant på att stänga alla dörrar! 
 
På vinden tenderar dörren mellan 5B och 79A att stå öppen. Detta är inte bra då den utgör en 
brandcellsgräns. Samma uppmaning som ovan, stäng dörren när du passerat! 
I samband med brandrisk vill styrelsen också påminna om att det inte är tillåtet att parkera 
mopeder/motorcyklar inomhus. 
 
Gemensamma utrymmen 
Den senaste tiden har det börjat ackumuleras skräp och bråte i våra gemensamma utrymmen. Det gäller allt 
från reklam ovanpå postfacken, till möbler eller byggavfall i källare och på vind. Vi ber alla dra sitt strå till 
stacken och ta ansvar för att egna prylar kommer till soptippen eller till vårt sophus (gäller sopor som hör 
hemma i sophuset).  
Mycket mer glädjande är å andra sidan hur bra det fungerar i sophuset, tack för allas insats! 
 
Återvinningsstation på Beridaregatan 
Styrelsen har i nuläget ingen mer information i frågan. Vi skickade in föreningens åsikt där vi opponerade 
oss mot förslaget, vi kontaktade grannföreningen för att få synergieffekt, och vi håller på att följa upp status 
på ärendet med stadsbyggnadskontoret. 
 
Hösthälsningar 
/Styrelsen 


