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God fortsättning på 2006.. följande kommer att hända i föreningen… 
 
I år kommer Du att påverkas av ommålningen av husen, som startar när vädret tillåter det. 
Så planera inga nya markiser eller annat, som påverkas av målningsarbeten förrän efter 
ommålningen. Innan målningen startar skall vi ha bytt ut allt virke som är angripet av röta.  
 
Det blir ändringar i skötselområden, men mer om det när ogräset har börjat växa. 
 
Till hösten får Du som vanligt ett besök av en ventilationstekniker. 
 
Om vårt värmesystem.. 
 
När temperaturen kryper ner under noll kan Du behöva ändra värmereglaget i 
Minimasterna (ovanför spisen). Det finns ett element som skall värma upp inluften. Det 
skall normalt stå i läge ”kockan tre”, men under de kallaste dagarna kan man behöva 
justera reglaget till läge ”klockan sex” för att minska kallraset. Detta element går på ström 
och påverkar således Din elräkning. När det är riktigt kallt bör Du även ställa ner fläktens 
hastighet till lägsta nivå. 
 
Julgranar o.dyl 
När Du kastar växter i trädgårdscontainern skall dessa vara nerklippta, så att de inte tar så 
stor plats. 
 
Vattenutkastaren.. 
Med tanke på kylan, så hoppas vi, att alla nu har plockat bort alla anslutningar från denna 
och stängt kranen i ”gropen”. 
 
Felanmälningar o.dyl… 
Jag åker till värmen och är tillbaka den 15/2. Felanmälningar kan Du som vanligt lägga i 
min brevlåda. De kommer att vidarebefordras som vanligt. Akuta problem under denna tid 
tar Du med Ulf Jönsson direkt. 
 
Glöm inte skotta till Din brevlåda. Det är Du skyldig brevbäraren. 
Hälsningar 
Jan-Erik 
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Vi välkomnar följande nya medlemmar: 
Läg nr 14: Karin Fagerström 
Läg nr 32: Hjördis och Helmer Morin 
Läg nr 43 Håkan Lorenzon 
 
Från senaste styrelsemötet 
Årsavgifterna sänks med 5 % fr.o.m. april månad! 
 
Dax att beskära träd och buskar! 
Tänk på att dina träd och buskar inte får bli högre än närmaste tak, om de står i nära ett 
hus. De får inte skugga Din granne! Inte dölja någon skylt! Om buskarna eller träden 
uppfyller något av detta är det dax att beskära. (När detta skrivs vräker snön ner – men 
lugn det kommer snart att bli vår!) 
 
Att tänka på inför ommålningen av våra hus. 

• Träd och buskar måste beskäras så att de inte hindrar målningsarbetet. När målarna 
kommer måste du lägga ner klängande växter. 

• Sätt inte upp nya markiser m.m. förrän efter målningen. 
• Planera för att fräscha upp Ditt staket. Bräder behöver kanske bytas. Kanske 

behöver det bara tvättas rent. Om det är flera år sedan det målades – måla om staket. 
• För att målningen skall gå så snabbt som möjligt är det viktigt att alla förbereder sig 

för ommålningen. Det kommer då också att bli mindre störningar. 
 

Soprummet och emballage 
Du får inte kasta något som inte kan sorteras. Det som inte kan kastas (tex flyttkartongen 
kartonger till vitvaror m.m) i soprummet sparar Du till sista helgen i mars och september, 
då kommer det en container och om Du inte vill/kan förvara måste Du själv transportera 
bort emballage och gamla möbler. Handla av butiker, som installerar och tar hand om 
emballaget. T.ex Bergalidens Symaskinsaffär, som även har vitvaror.  
 
Föreningsstämman 
Preliminärt blir föreningsstämman den 6 april kl 19.00. Kallelse kommer och anslag sätts 
upp utanför soprummet. 
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Containern i soprummet är avsedd för Hushållsavfall (restavfall) 
Till restavfall räknas avfall som inte går att sortera i någon annan fraktion. Restavfall är det som blir över när man 
källsorterat. Målet är att det ska bli så lite restavfall som möjligt.  
Restavfallet paketerar du i en påse och knyter igen, sen lägger du den i säcken/kärlet eller containern för restavfall. 
Detta är exempel på restavfall: 
•  dammsugarpåsen  
•  disktrasan  
•  tops  
•  blöjor och bindor  
•  trasig keramik  
•  söndriga kläder  
•  smutsiga förpackningar som inte lämpar sig för återvinning  
(detta är saxat från Hbg stads hemsida om sopsortering) 
 
Se på baksidan vad Du inte får kasta. 

Grovsopscontainern kommer till helgen 7-8 april. OBS DU FÅR INTE kasta miljöfarligt avfall 
eller grejor med el-sladdar i den! Men i övrigt sådan som man inte får kasta i den vanliga 
containern. 
 
Lördagen den 8 tar vi emot miljöfarligt avfall och (mindre) el-produkter mellan kl 11 o 12 vid 
sidan om soprummet. 

Vi säger välkommen till:  
Gullbritt Tuvallius som köpt läg nr 2 

Vårstädningen äger rum den 6 maj. Reservera ett par timmar 
för gemensamt trädgårdsarbete och samvaro. 
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Vi säger välkommen till Jonas Nilbo, läg nr 3. 
 
Nu närmar sig tiden för målningen av husen. Här är den preliminära planen från Leif 
Olssons måleri: 
 

      

PRELIMINÄR TIDPLAN FÖR UTVÄNDIG KV. 
INGEGERD 
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63,61,59,57                                               
                                                
55,53,51,47                                               
                                                
43,41,39,37                                               
                                                
35,49,67,65                                               
                                                
Garare+Kvarter
shus                                               
                                                
                         
Exakt starttid för respektive huskropp meddelas lägenhetsinnehavarna ca 3 dagar innan 
start     
 
OBS, att du måste själv täcka över din markis (alt. ta ner den) liksom att du måste ”ta bort” 
växter, som hindrar målning av t.ex. stolpar. 
 
Du kommer också att påverkas av snickare, som kommer och byter stolpar, det kan ske 
både på entre och balkongsidan.  
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Så har det hänt igen. Flera bilar på parkeringen har det varit inbrott i. 
 
För att få ett underlag, att gå vidare med, så behöver vi Din hjälp. 
 
Du som har haft inbrott eller åverkan på Ditt fordon, var vänlig notera händelserna med 
datum och vad som skett, samt om Du polisanmälde händelsen.  
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 
Lämna in ”lappen” snarast till Förvaltaren, Husensjöv 57 A. 
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Vårstädning den 6/6 
 
Så har äntligen våren kommit till Brf Ingegerd. På lördag (6/5) är det 
tid för vårstädning. Vi startar ca 9.30 och gör alla områden riktigt 
fina. Sedan samlas vi vid föreningshuset ca 11.30 för lite eftersnack 
och något att äta och dricka, samt kanske en boule-runda. 
 
En nyhet i år är att DU inte har något område att sköta om. Bara vår 
och höststädning, samt Din egen tomt eller balkong och entré. I år 
kommer Tony Andersson, Per Andersson, Eva Larsson, Ulf Lundh 
och Ulf Svensson att sköta våra gemensamma områden.  
 
Vi hoppas på ett stort deltagande på lördag. Välkomna ut! Du som 
har en nyinflyttad granne, tag med honom/henne ut på lördag! 
 
Åverkan/inbrott  
 
som inträffat på parkeringsplatsen. Lämna in Ditt svar snarast. I detta 
skedet behöver vi bara få reda på – händelsen och ungefärlig tid, samt 
om det är polisanmält. Du kan skriva långt eller kort det väljer Du 
själv, men gör det snarast så vi kan få ett underlag för att gå vidare. 
 
Målningsarbetet 
har nu kommit igång. Hjälp målarna med ta bort föremål som hindrar 
målningsarbetet. 
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Vattenläcka i värmesystemet! 
 
Vi har fått en vattenläcka i värmesystemet. Kontrollera därför alla element 
och i gropen om det ev. läcker. OBS, ”läckan” kanske bara är ett rör som 
droppar.  
 
V.v. ring 070-628 29 51 om Du finner något läckage.  
 
Tack, 
till alla som var ute och hjälpte till på städdagen. Visst blev området fint. 
 
Skaderapporten om inbrott 
Lämna in även uppgifter om händelser de senaste 5 åren. 
 
Målarfärg 
kan du nu beställa. Den kostar i år 319:- för en 3 liters burk. Vart femte år får 
du en burk gratis.  
 
 
 
Klipp av och lämna till brevlådan hos 57 A-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
     Jag/vi beställer …. St. färgburk   
     
     Jag/vi behöver färg till fönsterblecken 
 
Namn……………………………………………Husensjövägen ………. Läg.nr………. 
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Värmeledningsläckan 
 

I undercentralen kan vi se, att det finns en läcka i värmesystemet, men inte var 
det läcker. För att spara dyra undersökningskostnader, måste Du hjälpa till. 

 
Det  är mycket viktigt, att Du kontrollerar alla dina element (termostaten 
också). Lägenheterna på bottenplan, måste också kontrollera ”gropen”.  
 
Det kan spara mycket pengar till oss om vi själva kan lokalisera skadan. 
 
Lämna därför in nedanstående talong i min brevlåda senast den 19/5.  
 
Det går likabra att maila in svaret till brf.ingegerd@comhem.se. 
 
Hälsningar 
Jan-Erik 
 
 
 
 
Klipp av--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Lämnas i brevlådan hos 57 A senast den 19/5-06 
 
     Jag har inget läckage på mina element  
 
 
 
      Jag har inget läckage i ”gropen” för inkommande vatten 
 
 
Namn……………………………………………. Husensjövägen ……….  Läg.nr……. 
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100 par ögon ser mer är 1. 
Årets målning har gått bra, inte minst p.g.a vädret, men framförallt har vi denna gång fått 
skickliga hantverkare. 
 
Det är snart daxs för besiktning av målningsarbetet. Vi ber Dig, att titta på den målning, 
som gjorts på Din lägenhet och rapportera ev. fel och brister. Sänd ett mail till 
brf.ingegerd@comhem.se eller lämna in nedanstående talong. Det kommer att underlätta 
besiktningsarbetet. Vi har många hus att besiktiga. Det är lätt att bli ”blind” när man tittat 
på flera hus, som ser lika ut. Därför är vi tacksamma för Din hjälp. 
 
Takpannor 
Om Du ser någon takpanna på Ditt hus, som är sönder – var vänlig och rapportera detta. 
Antingen via mail eller på nedanstående talong (Du som redan sänt in mail om detta 
behöver inte sända något nytt.) 
 
Läckaget i värmesystemet 
Nu är semestrarna slut och Bravida fortsätter sitt arbete med att försöka finna läckan i vårt 
värmesystem. Vi kan nu stänga av systemet på tre ställen. Det borde funnits avstängningar 
på varje hus redan från husens byggnation. Men som systemet är uppbyggt är det f.n. inte 
lönt att forcera denna installation. 
 
Det är viktigt att alla luftar sina element! 
 
Klipp och lämna senast den 19/8----------------------------------------------------------------- 
lämnas i brevlådan hos 57 A 
 
Målingsbrister………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………. 
 
Takpannor……………………………………………………………… 
 
Husensjövägen ………. Läg.nr……… 
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Grovsopscontainern kommer den 29/9 – 2/10 
Som vanlig gäller, att Du inte får kasta miljöfarliga saker (som däck, olja, färg 
m.m.) eller elektriska saker (om gamla radioapparater, elvispar m.m.) 
 
Mindre el-saker och enstaka färgburkar samlar vi in vid garage nr 9 
mellan kl 10.00 –10.30 på lördag (30/9). 
…………………………………………………………………. 
 
Samarbetet med ÖrestadsFörvaltarna har upphört 
Tillsvidare gäller det som står i broschyren ”Vem svarar för underhållet?”, som 
Du har i lägenhetspärmen. 
…………………………………………………………………. 
 
Målningsarbetet är nu klart för i år. Styrelsen tycker att målarna har gjort ett 
mycket bra arbete.  
 
Utsidan på fönster (i norr och öster) kommer troligen att målar nästa år. Vi håller på att ta 
in offerter. 
 
Stuprännorna, som ser förskräckliga ut, kommer att bytas ut – men det kan ta ett par år 
innan det sker. 
………………………………………………………………………….. 
 

Värme och ventilationsystemen. 
Tyvärr har vi inte funnit läckan i värmesystemet, men troligen är det störst läckaget i södra 
delen. 
Styrelsen tittar också på hur vi skall gå vidare med det ventilationssystem (minimastern), 
som vi har idag, om det skall bytas till ny eller nytt system. Du som har tänkt bytta 
köksskåpen bör kontakta förvaltaren innan det sker.  
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