
2010-01-11 epost: info@ingegerd.com www.ingegerd.com 
Tfn 070 628 29 51 

Extra arbete med värmeväxlaren.  
 
GK-service kommer att utföra tilläggsisolering i Din värmeväxlare. Det 
betyder, att de måste få tillträde enligt de utskick, som de gör. 
 
V.v. hjälp dem genom att plock undan saker som Du har på och runt spisen. 
 
Vi beklagar denna olägenhet för Dig, men det är en mycket viktig åtgärd. 
 
Har Du frågor eller problem ring Ulf Jönsson 0709242486. 
 
Styrelsen 
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Nya medlemmar.  
Vi hälsar: Anne och Bo Winter, som köpt lägenhet 56 och Ingrid Sonesson och Hans Olof 
Haraldsson, som köpt lägenhet nr 27, välkomna till oss. 
 
Nya nyckeltuber, 
kommer som vi tidigare meddelat, att installeras i alla ytterdörrar. Därmed kommer 
huvudnyckelsystemet att gå i graven. Separat meddelande kommer att gå ut med tider och 
annan information. (Dröjesmålet beror på vinter vädret). 
 
Nya avgifter från den 1/4. 
Avgifterna höjs med 6% från 100401. Detta tillför kassan 480 kkr under 2 år och vi 
hoppas det skall täcka kostnaderna för nedanstående. 
 
Orsaken till denna höjning är, värmeproblemen, som vi haft de senaste åren. 
Vissa lägenheter har inte fått någon värme, medan andra haft varmt och gott. För att lösa 
dessa problem har olika justerings gjort, men de har inte hjälpt.  
 
För att lösa problemet gör vi följande: 

 Konsult får i uppdrag att göra nya beräkningar 
 Nya injusteringsventiler i lägenheterna kommer att monteras 
 Varje element kommer att injusteras 
 Nya termostatventiler där det behövs (vissa är redan bytta)   

 
Kostnaderna för detta kan vi ännu inte beräkna, dels beroende på att vi ännu inte 
vet/beslutat om vilka åtgärder som skall/måste göras. Värmeproblemet måste lösas! 
 
För Dig innebär detta (förutom höjningen av avgiften) att: 
hantverkare kommer att behöva tillträde till lägenheten flera gånger under 
sommarmånaderna. Det skall vara klart till nästa värmesäsong. 
 
Ytterliggare information kommer på årsmötet. 
 
Vi vill poängtera: att det är absolut förbjudet för enskild medlem, att själv justera 
värmeventilerna i ”groparna”. 
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Nyckeltuberna 
 
Den 22/3 – 24/3 kommer Låsmekano att montera nyckeltub i Din ytterdörr. 
 
Detaljerad information kommer direkt från Låsmekano. 
 

Fläktlarm (blinkande röd lampa) 
 
Vi ber Dig kontrollera om Du har en blinkande lampa på fläktpanelen. V.v. meddela oss 
om Du har larm (har Du redan gjort det behöver Du inte göra det igen). Maila 
nedanstående eller lägg en lapp i brevlådan hos 57 A. 
 

Containern 
 
Som vanligt kommer containern sista helgen i mars. 
 
Som vanligt får Du inte kasta miljöfarligt gods. 
 

Årsmöte     
 
Reservera  den 14 april (kl 19.00) för årsmöte (kallelse kommer senare). Utöver årsmötet 
kommer vi att informera om: 
 

 Värmesystemet 
 Fläktarna 
 Kostnadsutvecklingen. 

………… 
 
En tanke: 
”Vår bostadsrättsförening blir inte bättre, än vad Du själv gör den till!” 
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Nyckeltuberna (nytt datum) 
 
Den 29/3 – 31/3 kommer Låsmekano att montera nyckeltub i Din ytterdörr. Vi beklagar 
förseningen, men det var först idag (19/3), som Låsmekano hörde av sig. 
 
Detaljerad information kommer direkt från Låsmekano.   
Om inte tuben moteras nu kommer Du att få bekymmer/kostnader senare. 
 

Fläktlarm (blinkande röd lampa) 
 
Vi ber Dig kontrollera om Du har en blinkande lampa på fläktpanelen. V.v. meddela oss 
om Du har larm (har Du redan gjort det behöver Du inte göra det igen). Maila 
nedanstående eller lägg en lapp i brevlådan hos 57 A. Det är viktigt, att du meddelar 
oss, därför vi förhandlar om vilka åtgärder, som skall vidtagas, så att problemen inte 
återkommer. 
 

Containern 
 
Som vanligt kommer containern sista helgen i mars. 
 
Som vanligt får Du inte kasta miljöfarligt gods. 
 

Årsmöte     
 
Reservera  den 14 april (kl 19.00) för årsmöte. Utöver årsmötet kommer vi att informera 
om: 
 

 Värmesystemet 
 Fläktarna 
 Kostnadsutvecklingen. 

………… 
 
En tanke: 
”Vår bostadsrättsförening blir inte bättre, än vad Du själv gör den till!” 
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Helsingborg 2010-03-19 
 
 

          TILL SAMTLIGA HYRESGÄSTER 
                         BRF INGEGERD  
 
Vi ska på uppdrag av Er styrelse montera dörr nyckel tuber i Era 
lägenhetsdörrar,  detta kommer att gå till på följande sätt. 
 
Måndagen den 29 mars  
08:00-12:00 Lgh 1-11 
12:30-16:00 Lgh 12-22 
 
Tisdagen den 30 mars 
08:00-12:00 Lgh 23-33 
12:30-16:00 Lgh 34-47 
 
Onsdagen den 31 mars 
08:00-12:00 Lgh 48-57 
12:30-16:00 Lgh 58-67 
 
Det finns tyvärr ingen möjlighet att boka tid. 
 
Monteringen tar ca 15 minuter. 
 
Om ni inte har möjlighet att vara hemma så vill vi gå in med huvudnyckel, 
ni måste då godkänna detta genom att skicka ett mejl  eller ringa till 
Låsmekano innan fredagen den 26 mars. 
(Om ni ej bekräftat detta har vi ingen möjlighet att montera tuben.) 
 
Med vänlig hälsning 
Thomas Engström 
Låsmekano Säkerhetscenter 
042-201035 
info@lasmekano.se 
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Fläktlarm (blinkande röd lampa) 
Detta är ett 6 månaders larm, som tillverkaren har infört utan att vi eller någon känt till 
detta. GK-Service kommer att gå runt och programmera om mjukvaran i fläktarna, så att vi 
skall slippa detta problem i fortsättningen. Du kan använda fläkten som vanligt!  
Värmeproblemet 
Under v 16 kommer GK-Service att ”göra” ett provhus (41 A-C). När detta är gjort 
kommer vi att planera för genomförandet. Det kan bli någon dag utan värme i elementen 
under v 16 och ev. kan Du behöva lufta elementen när vattnet fylls på igen. Mer 
information kommer att lämnas vid samlingen på städdagen den 24/4. 
 
Under måndagen den 19/4 kommer även vattnet vara avstängt under ett par timmar. 
Tyvärr kan vi inte var mer exakta i tidsangivelsen. 
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VISSA SAKER ÄR VIKTIGA ATT KÄNNA TILL: 
 
DET ÄR HELT FÖRBJUDET 
 
 ATT ÄNDRA NÅGOT SOM RÖR 

VÄRMENLEDNING/ELEMENT o.dyl. UTAN 
STYRELSENS GODKÄNNANDE. 

 ATT ÄNDRA I KONTAKTERNA TILL COMHEM (TRE 
HÅL I VÄGGEN) ELLER ANSLUTA NÅGOT, SOM INTE 
ÄR GODKÄNT AV COMHEM. 

 ATT TA NER ELLER ÄNDRA I EN BÄRANDE VÄGG. En 
ändring skall godkännas av styrelsen (ritning och beräkning 
skall lämnas in). Övriga väsentliga ändringar skall meddelas 
styrelsen. Se § 31 i föreningens stadgar. 
 
 

 
 
 
”Vår bostadsrättsförening blir inte bättre, än vad Du själv gör den till!” 
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Värmeprojektet. 
 
Den 10 maj startar GK projektet. Det är vecka 19 och det hela beräknas vara klart vecka 
35. De börjar med att sätta -  nya ingående ventiler/kranar (till värme och vatten) på varje 
huskropp.  
 

Det betyder, att värmen stängs av fr.o.m. den 10 maj. 
 

Vattnet kommer att vara avstängt mellan 
 kl 8.00  -  16.00 den 10, 11 o 12 maj.  
 
Under de dagarna sätts nya ventiler/kranar. Detta för att vattnet inte skall behöva 
stängas av fler gånger under projekttiden (om inget oförutsett inträffar). De sätts i 
gropen som finns på gaveln utanför huskroppen, utom för Husensjövägen 37, 49 och 
65, där måste ventilerna sättas i gropen inne i lägenheten (detta för att 
vattenledningarna i dessa hus är genomgående). 
 
Den 11/5 (prel.) börjar arbeten i lägenheterna. Start sker i hus nr 1 (Husensjövägen 
43). Se prel. tidsplan i skylten vid Föreningslokalen och en mindre utanför 
soprummet), samt på hemsidan. Då skall ventiler i ”groparna” och insatser i alla 
element bytas. 
 
Löpande information om hur arbetet fortskrider skall vi försöka lämna på hemsidan 
(www.ingegerd.com) och utanför soprummet. 
 
Det är viktigt att du samarbetar för att hålla kostnaderna nere. D.v.s. att platsen runt luckan 
till ”gropen” är fri så att det går att arbeta där. Platsen runt elementen skall vara fria. 
Gardinen, vid termostatsidan upphängd. Samt viktigast att nyckeln finns i tuben på dörren, 
så hantverkarna kommer in. Ev. extra kostnader som föreningen drabbas av p.g.a.  att detta 
ej är gjort, kommer att debiteras medlemmen. 
 
Om Du ser eller vet att vissa saker blir problem – hör av Dig snarast. Maila eller ring på 
nedanstående telefonnummer. 
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Nya medlemmar 
Vi hälsar Martina Eriksson och Michael Dahlkvist välkomna till föreningen. De bor i 
lägenhet nr 43. 

 
Värmeprojektet. 
Vädret gjorde att starten på projektet inte blev som vi tänkt det. Nu tycks dock solen och 
värmen vara på väg – så håll ut.  
 
Tidsplanen verkar hålla. 
 
Gulfärg och uteolja kan nu beställas för utlämning i slutet av v. 22 (efter 2/6). Beställ 
helst via mail (se nedan) en lapp i brevlådan går också bra. 

 
Vissa saker är viktiga att känna till: 
 
Det är helt förbjudet: 

 Att ändra något som rör värmeledning/element o.dyl. utan styrelsens 
godkännande.  

 Att ändra i kontakterna till Comhem (tre hål i väggen) eller ansluta 
något, som inte är godkänt av Comhem. 

 Att ta ner eller ändra i en bärande vägg. Ev. ändring skall godkännas 
av styrelsen (ritning och beräkning skall lämnas in till styrelsen). 
Övriga väsentliga ändringar skall meddelas styrelsen. Se § 31 i 
föreningens stadgar. 

 
Grannsamverkan  
Hjälp dina grannar och bevaka lägenheten när de är borta, så hjälper de 
dig när Du åker bort. Om Du ser något skumt – gör Dig synlig, men ingrip 
inte själv. Ring polisen istället. 
 
Styrelsen önskar alla en skön sommar. 
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Fläktarna 
Björn Andersson från GK, kommer att besöka varje lägenhet för att omprogramera datan i 
fläktarna  (Minimastrarna ovanför spisen). Det är viktigt att detta görs. Bl.a skall det för-
hindra extra larm (blinkande röd lampa). Om Du inte är hemma häng nyckel i Nyckel-
tuben! 
 

Den 21/6 lägenheter nr 1 -22 (Björn start kl 8.00 varje morgon) 
Den 22/6 lägenheter nr 23 – 46 
och 
Den 23/6 lägenheter nr 47 – 67 
 

Om Du ev. har några klagomål eller frågor om fläkten. V.v. maila, sms:a eller ring till 
nedanstående. 
 

Värmeprojektet. 
Projektet är nu i full gång och löper enligt planen.  
 

Kontrollera på tavlorna (soprum och föreningslokal) när de skall komma till Din lägenhet, 
så att Du inte glömmer hänga nyckel eller vara hemma. 
 

V 28 (16/7) skall allt löpande arbete vara klart och sedan skall värmesystemet fyllas med 
vatten och elementen luftas. 
 

V 32 (9/8) startar injusteringen av alla elementen. Detta beräknas ta ca 3 v för hela 
området.   
Exaktare tidplan kommer. Den sätts upp vid soprummet och föreningslokalen. 
 

Om Du åker på semester ber vi dig, att antingen hänga nyckel eller lämna den till en 
granne, samt att lämna utrymme kring elementen, så  att teknikern kommer åt. 
 

Grannsamverkan  
Hjälp dina grannar och bevaka lägenheten när de är borta, så hjälper de dig när Du åker bort. Om 
Du ser något skumt – gör Dig synlig, men ingrip inte själv. Ring polisen istället. 

 
 
Styrelsen önskar alla en skön sommar. 
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Värmeprojektet. 
Projektet är nu i full gång och löper enligt planen.  
 
V 28 (16/7) skall värmesystemet fyllas med vatten och elementen 
luftas. Då behöver montörerna komma in i Din lägenhet. 
 
Om Du åker på semester ber vi dig, att antingen hänga nyckel eller 
lämna den till en granne, samt att lämna utrymme kring elementen, så 
att de kommer åt att lufta. Tel. en av montörerna 042 16 67 72 
(Dennis) som Du kan ringa om det blir problem.  
 
OBS! Detta gäller hela vecka 28! 
 
Injusteringen av varje element startar v 32 (9/8).  
 

Inbetalningen av månadsavgiften 
V.v. ange alltid ocr-nummer, när Du betalar till föreningen. Vi har två bg-nummer det ena 
är bara till för hyror och avgifter 5460-7338 (ocr-nr skall anges) allt annat skall sändas på 
bg 5021-6159. 
 
Anmäl Dig till autogirot. Det blir enklare för båda parter. Avgiften dras den sista 
bankdagen i månaden automatiskt. 
 

Grannsamverkan  
Hjälp dina grannar och bevaka lägenheten när de är borta, så hjälper de dig när Du åker bort. Om 
Du ser något skumt – gör Dig synlig, men ingrip inte själv. Ring polisen istället. 
 
Spara på vattnet! Du har väl sett Sydvattens uppmaning. 

 
Styrelsen önskar alla en skön sommar. 
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Värmeprojektet. 
Projektet är nu i slutskedet. Vatten finns nu i elementen och alla är 
luftade. Den viktigaste fasen återstår: injustering av alla element. 
 
Det blir Niclas Olsson, Evicon AB som skall göra detta arbete och han 
har gjort följande tidsplan: 
 
Husensjövägen 67 o 35 16 – 18/8 
Husensjövägen 39 o 37 17 – 18/8 
Husensjövägen 47 o 41 18 – 19/8 
Husensjövägen 45 o 43 19 – 20/8 
Husensjövägen 49 o 51 24 – 25/8  
Husensjövägen 53 o 65 24 – 25/8 
Husensjövägen 55 o 57 25 – 26/8 
Husensjöv.  59, 61 o 63 26 – 27/8 
 
Återmontering av termostaten och efterjustering mm vecka 35. 
 
Under ovanstående tider är det viktigt, att Du hänger nyckeln i tuben, 
när Du inte är hemma, samt att han kan komma åt elementen. 
 
Ev. ändringar kommer att meddelas på hemsidan och på anslags-
tavlan vid soprummet. 
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Container 
Under helgen  den 25-26/9 kommer höstcontainern att vara 
uppställd på vändplatsen utanför trädgårdscontainern. 
 

Som vanligt gäller det, att Du inte får kasta elprodukter 
eller farligt avfall! 
 
Gräsklipparen 
Vår gräsklippare är borta!!! Har någon lånat den eller är den 
stulen? Har Du sett eller hört något, v.v. ring mig. 
 

Mossa på taken 
På onsdag startar vi ett projekt ”mossan på tegeltaken”, där vi 
låter GK först göra ett provhus (Husensjövägen 63). För att 
utröna dels metod och vad det kan beräknas kosta. Vilka resultat 
skall vi förvänta oss? Kort sagt är det lönt att genomföra detta. 
Detta kommer styrelsen att diskutera innan  vi bestämmer hur vi 
skall gå vidare.  
 

Avgifter mm 
Styrelsen har tagit budgeten för 2011 och vi planerar inga 
höjningar av avgifter. Överlåtelseavgiften och pantsättnings-
avgiften styrs av prisbasbeloppen och höjs till kr 1.070:- resp. kr 
428:- per lån. 
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Lagning av grunden 
Har avslutats för i år. 
 

Vattenutkastaren 
Nu är det hög tid att stänga kranen i ”gropen” och ta av alla anslutningar på 
vattenutkastaren. 
 

Besöksparkeringsplaterna 
kommer inom kort att tas bort! Vi är 67 medlemmar, men vi har bara 61 p-
platser och garage. 

Värmeprojektet 
Går nu i avslutningsdelen. Där behöver vi Din hjälp. De två kommande nätterna skall 
bli kalla. Öppna därför alla termostater fullt. Mät sedan temperaturen på morgonen 
i Ditt vardagsrum (mitt i rummet och i höjd ca 1,5 m – eller lägg en termometer där 
det går. Dock ej på en yttervägg). Maila resultatet eller lägg en lapp i brevlåda 57A 
senast på söndag (24/10). Om Du har temperatur variationer inom lägenheten v.v. 
meddela även detta. 
 

OBS!Det är viktigt, att alla termoster är helt öppna.  Om Du stänger ett element 
kommer detta varmvatten att gå tillgodo i en annan lägenhet! 
 
klipp------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Namn……………………………. Läg.nr……….. Husensjövägen……. 
 
Temperatur i vardagsrum ……………..gr 
 
Övrigt …………………………………………………………………….. 
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Nya medlemmar 
Birgitta Jansson har köpt lägenhet nr 1 och 
Tomas Hultén har köpt lägenhet nr 42. 
 
Vi önskar båda välkomna till Brf Ingegerd. 
 

Vattenutkastaren 
Nu är det hög tid att stänga kranen i ”gropen” och ta av alla anslutningar på 
vattenutkastaren. 
 

Besöksparkeringsplatserna 
De är nu borttagna och det finna bara uthyrda platser. 

Värmeprojektet 
Vi går nu mot en ny köldperiod. Det sätter värmen på prov. Vår målsättning är, att alla 
skall ha 21 gr varmt. 
 
När Du kontrollerar värmen, är det viktigt, att alla termoster är helt öppna.  Om Du stänger ett element kommer detta 
varmvatten att gå tillgodo i en annan lägenhet! Minimasterna skall stå i normalläge och alla fönster skall vara stängda. 
 

Felanmälan finns i soprummet, men det går också bra att maila till 
nedanstående adress. 
 

Autogiro 
Är ett bekvämt sätt att betala med. Anmäl Dig. Blankett finns i 
soprummet och på nätet. 
 

Betalningar till föreningen 
Du skall alltid ange ocr-nr när Du betalar avgiften till förening. Övriga 
fakturor v.v. ange fakturans nummer. 
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Trädgårdscontainern 
Som vanligt omvandlas trädgårdscontainern till papperscontainer under jul och nyår. 
Men kontrollera skyltarna innan Du kastar något.  
 
Och om någon behållare är full, vilket kan bero på att sopgubbarna inte 
hunnit tömma eller ”glömt oss”. Försök hantera det på bästa sätt. Du får 
inte sätta eller kasta något utanför behållarna. Och Du, töm och tryck ihop 
alla förpackningar, så tar de mindre plats. 
 

Bilar och parkering 
Var vänlig respektera reglerna. Ingen parkering utanför p-rutor och att 
”stanna” utanför Din bostad är inte ok. In med varorna och ut med bilen 
omgående.  
 

Autogirot  dras den 3/1-11 och sedan 31/1 och 28/2. 
 
 
Smällare och raketer är förbjudna inom Brf Ingegerd! 
 

God Jul och Gott Nytt År 

Önskar Styrelsen 
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