
Hej alla grannar i Brf Diamanten!   

 

NYHETSBREV   December 2021 

 

 

 

Här kommer information från styrelsen i vår förening. 

 

 

1. Ekonomi / avgifter 

Vår ekonomi är god. Vi har beslutat att lämna avgifterna oförändrade för 2022, alltså avseende 
lägenheterna, bil och mc-parkeringarna i garaget. Vi har ca 5 miljoner kassan i dagsläget och därför 
kommer vi att amortera 2 miljoner på våra lån innan årsskiftet. 
Totala lånen blir därefter 79,5 miljoner. 
  

2. Fasaden 
Kort information om fastighetens fasader: 

Som vi har informerat om tidigare, så har Henrik Sjöstedt från BAB undersökt våra fasader och 

funnit sprickor på flera ställen. Fasaden utmed Spolegatan har varit värst utsatt, och Henrik har 

rekommenderat att denna bör renoveras. Föreningen har skapat en arbetsgrupp, och vid sitt 

senaste möte beslöt gruppen att Spolegatans fasad bör ersättas med en fasadtyp som är 

dränerad/ventilerad. Mikael Persson, från Sigma Civil fick därefter i uppdrag att kontakta lämpliga 

byggföretag för att få in kostnadsförslag. Förhoppningsvis ska arbetet komma igång under våren 

2022. Tanken är att erfarenheterna från arbetet med Spolegatans fasad ska ligga till grund för hur 

vi går vidare med de övriga fasaderna.   

 

3. Trivselenkät samt motion om mobilnätet 
Vi kommer här inom kort att sända ut ett separat Nyhetsbrev om detta. 

 

4. Gården 
Anticimex har satt ut råttfällor för en tid sedan då vi själva såg spår som vi trodde var möss. 
Till dags datum har endast en råtta fastnat i fällan och inga möss.  
Tänk på att inte lägga ut fågelmat eller annat som kan vara av intresse för råttor/möss. 
 

5. Tips och information på hemsidan  

Här har vi lagt in tips under rubriken ”Fönsterputsning”. 

Även under rubriken ”Nycklar och lås”. 

 

6. Säkerhet  
Då vi nu går in i en mörkare period så vi måste alla hjälpa till med att inte släppa in obehöriga. 

Kör aldrig in eller ut från garaget utan att ha koll på att ingen obehörig följer med. 

Meddela samtliga i hushållet att inte släppa in okända via dörrarna, tänk speciellt på de dörrar där 

det finns fördröjare.  



 

7.  Skräp      
Skräp utanför huset ingår i kommunens ansvar och inte i Riksbyggens. Därför har vi svårare att 

påverka städningen. Här ligger dagligen fimpar, snuspåsar, papper och ofta hundbajs. Inget av 

detta är trevligt att gå och trampa i och sänker intrycket av vårt hus. Vi får alla hjälpas åt att 

påverka att detta inte sker. Ifall någon har vidare information om hur nedskräpningen uppkommer 

och hur vi kan minska den så meddela gärna styrelsen.  

 

8. Brandtillsyn 
Vid brandbesiktningen fick vi anmärkning på att det fanns lösa föremål i trapphusen som skor, 

skosställ, barnvagnar mm. Detta hindrar vid eventuell brand. Vänligen ta bort sådant. 

 

Vi vill även passa på att påminna om att kontrollera så att brandvarnarna fungerar i lägenheten.  

Det är varje boendes ansvar att prova dessa samt eventuellt byta batteri. 

 

Vissa lägenheters ytterdörrar är dåligt brandisolerade mellan karm och vägg. 

Med början vecka 49 så kommer Prefire Syd komplettera detta. 

De lossar listerna utanför ytterdörren och kompletterar där det behövs. Ytterdörren 

behövs ej öppnas men ni kommer förmodligen att höra att de arbetar på utsidan. 

De kommer även att komplettera tätningen i källardörrarna eftersom vi numera har ett flertal 

elbilar i källargaraget. 

 

9. Container på Spolegatan 
En container för bortforsling av julgranar kommer att vara uppställd på Spolegatan utanför 

Brf Diamanten från den 7/1 och hämtas den 14/1 2022. Den är öppen mellan kl 9.00 och 21.00.   

Här får endast slängas julgranar och trädgårdsavfall.  

 

 

Styrelsen i Brf Diamanten önskar alla en god julhelg och en skön vinter! 
 

 


