
 

 

 

 

 

 

Informationsbrev till alla medlemmar i BRF Tegelstapeln 4 - februari 2021  

 

Nu var det riktigt längesen det trillade ner ett Tegelblad i brevlådorna, eller hallmattorna som det 

egentligen är för de flesta. Styrelsen misstänker att ni är många som undrar över hur saker och 

ting går – även om ingen hör av sig och undrar. Vi hoppas att ni vet att ni alltid är välkomna att 

göra det! 

Så, vad är på gång? 

Styrelsen har sen i höstas jobbat med att ta in offerter för fönsterrenovering. Detta visade sig 

vara lite svårare än vi trodde. Till en början fick vi inte in några svar alls, men när det lossnade 

fick vi in några stycken som vi kunde jämföra med varandra. Så status nu är att vi har en 

leverantör vi valt att gå vidare med och ska gå igenom alla formaliteter innan vi kan skriva avtal. 

Vi räknar fortfarande med att genomföra fönsterbytet i år och jobbar på så fort vi kan och 

återkommer med mer information så fort vi vet mer om tider, tillvägagångssätt och hur det 

påverkar föreningens ekonomi.  

Renovering av föreningens el-servis har vi nämnt tidigare och det är också ett projekt som 

varit mycket svårare än vi trott. Vi har nu valt firma och det blir Asterdahls El som ska hjälpa oss 

med detta. Byte av el betyder att vi ska gräva i marken från elskåpet som står utanför 97an och få 

nya ledningar in i huset, samt byta ut själva el-servisen som finns både i ett förråd i 97an och i 

gymmet. Båda dessa kommer att flyttas och har vi tur kommer gymet att bli lite större när 

huvudsäkringarna flyttas in till lilla tvättstugan. El-servisen i det gula huset kommer vara i buren 

där vi har bord och stolar till Tegelsalen idag. Så nytt ställe för bord och stolar ska letas fram. Ja, 

ni förstår att det är lite att göra med allt.  

Som ni säkert också märkt sedan några månader så är ju ombyggnaden av de nya lägenheterna 

klara. I en av dom har vi även fått en ny medlem som heter Anna Bergqvist och den andra är 

under försäljning. Lägenheterna har fått adresser Sjösavägen 93B och 93C och har sina brevlådor 

i port 93.  

Några har också funderat vad som händer med bastun och där är den tråkiga sanningen det att 

bastuaggregatet är trasigt samtidigt som vi upptäckt att vi har hål i rören i marken. Innan vi vet 

om vi kan köpa nytt bastuaggregat behöver vi reda ut hur vi kan reparera eller byta ut rören och 

vilken påverkan det får på själva bastun. Så vi ber att få återkomma i frågan helt enkelt.  

 

Annat som är bra att veta! 

Nya påsar för matavfall finns i trädgårdsrummet som ligger mitt emot gymmet. Allas nycklar ska 

fungera dit så det är bara att gå och hämta när det tar slut där hemma. Vi vill också påminna om 



att inte fylla påsarna mer än att de går att stänga så inget trillar ur påsen, samt att om sopkärlet 

är fullt så får man slänga matavfallspåsen bland de vanliga soporna.  

 

Motioner till årsstämman ska vara inkomna till styrelsen senast den 1 april. En motion ska 

innehålla bakgrund till förslaget och ett konstruktivt förslag på åtgärd. Du är välkommen att 

skicka in din motion till oss via brevlådan i port 95 eller via mail styrelsen@tegelstapeln.com.  

 

Viktiga datum för 2021 

1 april – motioner ska vara styrelsen tillhanda 

24 april - städdag 

27 maj – årsstämma 

28 augusti – kräftskiva 

13 november - städdag 

 

Vill du hyra ett litet förråd? 

I cykelförrådet i det grå huset finns ett litet förråd som är ledigt. Det gäller förråd nr 01. Om du är 

intresserad av att hyra detta lilla förråd för 275kr/år så ska du lämna in bifogad talong i 

föreningens brevlåda senast den 22 mars. Styrelsen kommer på sitt nästa möte att göra en 

lottning och meddelar därefter vem det blir. 

Våra fantastiska engagerade medlemmar Janne och Conny har köpt och installerat en ny 

diskmaskin i Tegelsalen och vi vill tacka dom för detta!  I Tegelsalen har vi också uppda terat 

infon om hur man städar, den sitter på dörren och SKA följas av alla. Det är mycket roligare för 

alla om vi städar ordentligt efter oss!  

 

Har du övriga frågor eller vill veta något som vi missat berätta i detta blad så är du alltid 

välkommen att kontakta vem du vill i styrelsen eller mejla till vår ordförande på 

styrelsen@tegelstapeln.com  

 

Har du synpunkter på Tegelbladet eller vår hemsida är du också väldigt välkommen att kontakta 

oss. Vill du kanske hjälpa till med lite text och bilder på hemsidan? Allt är välkommet! 

 

Vi hoppas att ni alla har det så bra som det går i denna märkliga tid. Ta hand om varandra och 

glöm inte att hålla i och hålla ut!  

/Styrelsen 

 

                       www.tegelstapeln.com 
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Ja!  Jag vill jättegärna 

vara med i lottningen av 

det lilla förrådet nr 01 

 

Namn:…………………….. 

 

 
Lämna denna lapp i brevlådan i port 95 senast 22 april.  

 

 

 


