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Malmö 2011-11-24 BRF Bernstorp  
 
Hej 
Här kommer information från föreningen. Det var ett tag sedan det senaste informationsutskicket 
varför detta är desto mer omfångsrikt. Mycket nöje! 
 
Kallelse till informationsmöte om 2012 års avgiftsnivåer: 
Onsdagen den 30/11 kl 1900 träffas vi i föreningsrummet i källaren (under ingång 79A).  
Styrelsen kommer informera om 2012 års budget och vad den innebär för avgifterna. Vi kommer 
också att följa upp status gällande 2011 års utfall (hittills).  
Vi kommer också att i lite mer detalj gå igenom den underhållsplan som är på gång att färdigställas, 
samt besiktningsresultaten som ligger till grund för densamma.  
 
Årliga glögg- och pepparkaksminglet: 
Styrelsen har genom kontakter fått tag på en väldigt fin gran till mycket överkomligt pris. Den 
levererades och sattes upp under den gångna helgen för att ha möjlighet att tända ljusen till första 
advent. Vi väljer därför att ta glögg- och pepparkaksminglet i samband med informationsträffen den 
30/11. Varmt välkomna! 
 
Försäkring: 
Vill du spara pengar måste du som medlem kontakta ditt försäkringsbolag och ändra din försäkring. 
Bakgrund: Föreningen har via CYMKO en fastighetsförsäkring i Länsförsäkringar. Under året har 
man gjort ändringar i försäkringsvillkoren vilket påverkar oss.  
Nytt: Från och med den 1/1 2012 kommer föreningen ha en fastighetsförsäkring vilken omfattar 
Bostadsrättstillägget för samtliga medlemmar. Detta skiljer sig från hur det varit fram till nu. Fram 
till nu har varje enskild medlem ansvarat för att ha bostadsrättstillägget i sin hemförsäkring. 
Kontakta ditt försäkringsbolag och avanmäl detta tillägg från och med den 1/1-2012. Föreningen 
kommer stå för detta från och med 1/1 2012. Din besparing bör bli ca 250:-/år. 
 
Vad händer med piskbalkongen? 
Vi har sedan en tid tillbaka blivit beviljade bygglov för att sätta igen piskbalkongen, men vi saknade 
fram till idag startbesked – också det ett dokument som Stadsbyggnadskontoret skall utfärda innan 
bygge får starta. 
Nu är vi dock väldigt nära byggstart och skall bara koordinera med byggaren vi tecknat kontrakt 
med! 
Kort händelsereferat: Till en början upplevdes allting gå väldigt smidigt. Vi ansökte om bygglov i 
juni, och Stadsbyggnadskontoret verkade ivriga och på hugget att få använda sitt sedan i maj månad 
nya regelverk. Vi blev emellertid ombedda att komma in med kompletterande uppgifter. Det var 
delvis tekniska kompletteringar, samt krav på annan kvalitetsansvarig i linje med det nya 
regelverket. Det tog oss några veckor att hitta och teckna kontrakt med en ny kvalitetsansvarig. 
Likaså ifrågasatte vi rimligheten och nödvändigheten till vissa av de begärda kompletteringarna. 
Summa summarum så hamnade vi i otakt – det känns som att vi missade ”vår slot”. 
 
Kommande arbete i huset: 
Följande större arbeten är pågående: 

• Igensättning piskbalkong + kompletterande plåtarbete kring skorstenar: Se punkten ovan  
• Värmeinventering: Under december kommer en inventering av vårt värmesystem göras av 

Renecon. Det kommer att resultera i en statusrapport, samt en lång och kortsiktig 
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plan/budget. Styrelsen räknar med att vi under 2012 kommer utföra ett större arbete på 
värmesystemet där vi byter stamventiler och eventuellt också termostater på varje element. 
Den initiala inventeringen/projekteringen kostar 10kkr, det större arbetet under 2012 
förväntas kosta 200-400kkr beroende på omfattning. 

• Underhållsspolning: Under Q1 kommer vi att underhållsspola våra avloppsstammar. Utöver 
att säkerställa att det kluckande/bubblande i rören som vissa medlemmar rapporterat om 
utvecklas till ett problem, så är att underhållsspola ett första steg för att kunna gå vidare med 
filmning/bedömning av status + eventuell åtgärd av våra avloppsstammar. Kostnad för 
underhållsspolning + filmning + expertutlåtande är ca 50kkr.  
Mer information följer så fort kontrakt är tecknat. 

• Nytt värmeaggregat till tvättstugan: Arbetet är på gång. Styrelsen undersöker möjligheterna 
till en mer energieffektiv lösning. Kostnad 10-25kkr 

 
Cykelstölder: 
Tyvärr är vår innegård inte fri från tjuvar. För andra gången i år har en medlem rapporterat att 
han/hon fått sin cykel stulen när den stått låst på innegården under natten.  
 
Tröga ytterdörrar: 
Styrelsen har fått information om tröga ytterdörrar (till källaren) som inte slår igen 
hundraprocentigt. Vi skall göra vad vi kan för att smörja upp dem, men snälla säkerställ att 
ytterdörrarna går igen bakom er när ni använder dem – stölderna utomhus är tråkiga, men låt oss 
gemensamt se till att de inte flyttar inomhus. 
 
Allmänna utrymmen och tvättstugorna: 
För allas trevnad påminner vi om några grundläggande regler för våra gemensamma lokaler: 

• Sophuset – Om du tappar något utanför tunnorna, snälla plocka upp det!  
Ställ inte grovavfall i sophuset, du ansvarar själv för att transportera bort detta.  
Snälla platta till kartongmaterial innan du slänger det.  
Till sist, kika gärna på senaste lappen från VA Syd beträffande vad som slängs i vilken 
behållare. Det gäller allt från mjukplast/hårdplast och papper/tidningar/kuvert, till att lampor 
inte är glas- eller hushållsavfall (just hur lågenergilamporna slängs har varit ett hett ämne i 
tidningarna senaste veckan). 

• Källare och Vind – Det är inte OK att på obestämd tid lämna kvar byggmaterial, möbler och 
annat dyl i våra allmänna utrymmen!  
Märk upp dem om det handlar om en kortsiktig och temporär nödlösning. I alla andra fall, 
hyr ett extra förråd av föreningen eller transportera bort till återvinning. 

• Tvättstugorna – Glöm inte bort att ägna 5-10min åt att städa efter dig!  
Förutom att ta bort ludden från torktumlaren ingår också urtorkning av tvättmedelsfack, lätt 
dammtorkning av horisontella ytor, samt att sopa och vid behov våtmoppa golvet.  
Utöver att du minimerar risken för att glömma plagg i tvättmaskin/torktumlare/torkskåp så 
är städningen allmän artighet mot dem som kommer efter dig. 
Kom gärna med konkreta tips på vad vi kan göra för att förenkla städningen – det kan 
handla om allt från att ändra tvättiderna till att köpa in städredskap som underlättar. 
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Värme: 
I samband med att vi satte igång värmesystemet för säsongen, så hade vi problem med dålig 
cirkulation (ingen värme i elementen) i två stammar. Detta drabbade element i 5A samt i 79B. I 5A 
resulterade detta i att det blev kallt i 1:orna då alla element slutade att fungera. 
För att föreningen/styrelsen skall kunna agera, måste vi få informationen. Märker du något som du 
tycker är konstigt, hör då av dig så snabbt som möjligt. Antingen via mejl, eller per telefon. Alla 
kontaktuppgifter finns på www.bernstorp.com.  
 
Nya TV kanalerna och bredbandet: 
Driftsättningen av datanätet verkar ha gått smärtfritt. Dock försvann en del TV kanaler efter en 
vecka. Felet låg inte i vår fastighet utan man hade glömt göra en månadsuppdatering på någon 
central enhet.  
När något sådant här händer, ring och felanmäl. Ju fler som ringer och felanmäler, desto högre 
status får ärendet hos Tele 2. Även när styrelsen ringer och felanmäler ”hela huset” så verkar det 
tyvärr bara räknas som en anmälan. 
 
Nya medlemmar: 
Sedan förra informationsbrevet har inga nya medlemmar flyttat in. Under december och 
januari/februari kommer däremot minst 4 hushåll/lägenheter att byta ägare. 
 
Information - Parkeringsplatser: 
Föreningen har 12st parkeringsplatser till uthyrning. Dessa kostar 375:-/mån. För närvarande har vi 
två hushåll i kö. Kötiden är i genomsnitt ca 6 månader, men har varierat mellan 2 månader och ett 
drygt år de senaste åren. Anmäl ditt intresse genom e-mail till brfbernstorp@gmail.com. 
 
E-post: 
Får du inte våra nyhetsbrev elektroniskt? 
Meddela din e-post genom att e-maila ditt namn och din adress till brfbernstorp@gmail.com.  
Passa även på att meddela ditt telefonnummer så att vi kan föra in det i vår telefonlista. 
Telefonlistan lämnar vi ut till entreprenörer i samband med större renoveringsarbete, samt att vi 
själva använder den i de fall vi snabbt måste komma i kontakt med hushållet (t.ex. vid avloppsläcka 
eller som nu senast när det gällde kalla elementstammar och luftning av element). 
 
Informera/Berätta din åsikt: 
Vi i styrelsen blir väldigt glada när ni medlemmar berättar era synpunkter eller kommer med frågor!  
Ingen fråga eller god idé är för stor eller för liten. Passa på att utnyttja möjligheten som e-mailen 
ovan ger. Vi svarar på e-mail minst en gång i veckan.  
 
Hälsningar 
/Styrelsen 
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