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Vår webbadress: www.brf-lyckoslanten.se 
Styrelsens e-postadress: brflyckoslanten@gmail.com 
 

Stadgar och trivselregler 

Våra nya stadgar är nu godkända av Bolagsverket. Stadgarna och föreningens 
trivselregler finns på vår hemsida, www.brf-lyckoslanten.se 

I stadgarna kan du bl a läsa om vad som är föreningens och vad som är 
bostadsrättsinnehavarens ansvar gällande lägenheten. 

 

Felanmälan 

HSB Umeå har under året gjort om sin organisation och bytt namn till HSB Norr, 
felanmälan görs via deras hemsida www.hsb.se/norr. Akut felanmälan görs på tfn 
0770-330050. Efter kontorstid görs det till Securitas, tfn 090-776950.  

Uppgifterna i Bopärmen om hur man felanmäler är alltså inaktuella. 

Övriga frågor ring HSB Norr kundservice tfn 0770-330050, eller fyll i ett frågeformulär 
på deras hemsida. 

Vitvaror felanmäls direkt till Electroservice: 0771-76 76 76. 

 

Immiga fönster 

Vi har sk energieffektiva (=täta) fönster vilket gör att inomhusvärmen inte sipprar ut. 
När det är kallt och klart väder förlorar det yttre glaset värme och glasets temperatur 
sjunker under lufttemperaturen och under luftens daggpunkt. Om luftfuktigheten är 
hög blir det kondensbildning mot den kalla rutan. Om glasets yttemperatur sjunker 
under 0-grader bildas iskristaller. Utvändig kondens är alltså inget skadligt utan bevis 
på att fönstren har en god isoleringsförmåga.  

 

Besiktning av lägenheterna 

Lägenheterna vid Alfens Allé 15 och 17 besiktigas torsdagen den 16 november. 

Resten av lägenheterna besiktigas i januari. 

 

Filterbytet 

Filterbytet i ventilationsaggregaten sker i början av december. Mer information 
kommer senare.  
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Brandvarnare 

Som ett led i brandskyddsarbetet som styrelsen bedriver, vill vi påminna alla om att 
kontrollera lägenhetens brandvarnare. Kanske är det dags att byta batteriet.  

 

Golven i trapphusen 

Golvfärgen i trapphusen tål inte dubbar/dubbskor. Undvik därför att gå med 
dubbar/dubbskor i trapphusen.  

 

Parkeringar 

Gästparkeringar är till för våra besökare. Behöver du en andra parkeringsplats ställ 
dig i kö hos HSB Norr via Kundservice.  

 

Speglar vid carportar är nu på plats.   

 

Orienteringstavlor 

Orienteringstavlorna är också på plats vid båda infarterna.  


