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2017 

 

Vår webbadress: www.brf-lyckoslanten.se 
Styrelsens e-postadress: brflyckoslanten@gmail.com 
Kontaktperson: Likki Paajanen, likki.paajanen@telia.com 

 

Garantibesiktning 

Det är dags för garantibesiktning av alla lägenheter, allmänna utrymmen, byggnader 
och även markbesiktning.  

Markbesiktning sker i mitten av oktober.  

Besiktning av allmänna utrymmen och byggnader påbörjas i mitten av november. 

Lägenhetsbesiktning sker i etapper och påbörjas november/december. HSB kommer 
att meddela lägenhetsinnehavare när besiktning av lägenheterna sker.  

Inför besiktningarna är styrelsen tacksamma om ni mailar in fel på ALLMÄNNA 
utrymmen som ni har upptäckt, mail till brf.lyckoslanten@gmail.com. 

 

Skriv ner felen i den egna lägenheten inför garantibesiktningen så inget glöms bort. 
Ni får gärna maila även lägenhetsfelen till styrelsen brf.lyckoslanten@gmail.com. 

 

Inomhustemperatur 

Inför besiktning felanmäl till HSB om ni har kallt inomhus. Inomhustemperaturen tas 
upp vid besiktningstillfället. 

 

Motorvärmarsladd 

Tänk på dom små barnen i området och lämna inte motorvärmarsladden hängande 
på motorvärmarstolpen. Det kan lätt hända en olycka. 

 

Sophantering 

Här på området har vi 3 stycken ”sopstationer” som består av vardera ett kärl för 
hushållsavfall och ett kärl för matavfall. I kärlet för hushållsavfall får bara 
hushållssopor i väl hopknuten soppåse slängas och i kärlet för matavfall får bara 
komposterbara matrester i brun pappåse slängas. Varje gång VAKIN (Umeå Vatten 
och Avfall AB) tömmer våra sopkärl vägs soporna och vår förening betalar kilopris för 
soporna. Det innebär att om annat än hushållsavfall slängs i kärlen så ökar vår avgift 
till VAKIN, vilket i slutändan betyder en avgiftshöjning/hyreshöjning. Det är absolut 
förbjudet att slänga dynor, madrasser, möbler och andra grovsopor bland 
hushållssoporna. Detta medför extra avgifter till VAKIN samt extra vaktmästartjänster 
vilket vi inte har budgeterat för.  
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Går det inte av någon anledning att öppna luckan till er närmaste sopstation, gå till 
nästa. Gör felanmälan till HSB. Lämnas sopor bredvid får vi problem med både fåglar 
och råttor. 

Grovsopor ska lämnas på någon återvinningscentral, tex den bortanför Strömpilen på 
Gimonäs.  

För metall, glas, pappersförpackningar, plast och tidningar finns containers för 
återvinning vid ICA Maxi på Strömpilen eller vid OK Q8 i Carsliden. 

 

Gästparkering 

Vi vill påminna om att de enda gästparkeringar vi har är våra handikapplatser, så 
länge någon av våra boende inte behöver en sådan parkeringsplats. Detta innebär 
att boende har inte rätt att stå på en sådan plats. De ska inte heller användas som 
plats för ”andra” bilen för boende. Vi kan inte ordna flera gästparkeringar. De fria 
ytorna som vi har ska enligt bygglovet vara just fria. 

 

Snö och sandning 

Snön kommer snart och därmed is. Vi vill påminna om att boende i 2-våningshusen 
ansvarar själva för att sanda utanför sin entré/trappa och ca en meter ut på den 
allmänna ”bilvägen”. HSB ansvarar för sandning vid 4-våningshusen. Det finns gröna 
sandlådor vid carportarna samt längst ner på gårdssidan av Alfens Allé 21. 

Boende i 2-våningshusen ansvarar även för snöskottning av sina parkeringsplatser. 
Andra parkeringsplatser skottas om det finns en lucka med minst två bilar. Den som 
hyr en parkeringsplats ansvarar själv för sandning av parkeringsplatsen och det 
gäller alla parkeringsplatser. 


