
 

 

 

 
 
 
  
Nr 3 mars 2019 
Redaktionen 

Vi i Brf Vikingen är bostadsrätts-
föreningens  informationsblad som 
sammanställs av Matz Eklund på 
Spetsudden.  
 
 matz@spetsudden.se 
 

Ordförande har ordet 

Jag har uppmärksammat att det 
förekommer lägenheter som har 
trasiga balkong inglasningar och 
fönster samt balkongdörrar. Det 
ser mycket illa ut. Det är du som 
bostadsrättsinnehavare som måste 

stå för detta, föreningen ska hjälpa till med 
beställning så att det blir rätt glas.  
 
Nu är garaget snart klart för inflyttning, det blir 
mycket som skall hinnas göras innan vi får tillträda 
garaget. Flera yrkesgrupper skall samsas om det 
sista. 
 
Markarbetena kring byggnaden kommer inte 
hinna bli klara till 15/4 men vi räknar med att allt 
är klart i maj. Vi får således skjuta den officiella 
invigningen till maj månad.  
 
Vi kommer som lovat att kunna släppa in alla bilar 
i garaget som tecknat avtal med Smart Parkering, 
från den 15/4. 
 
Lev väl!  
 
Taylan Inal 
Orförande 

Förvaltarens skadedjursskola Nr 9 

 
Fågelkvalster 
(Dermartyssus gallinae) 
Fågelkvalster lever vanligen bland fjädrarna hos 
fåglar. Kallas även i vardagligt tal fågellöss. I brist 
på värddjur i fågelboet, kan kvalstren sprida sig in 
i bostäder och angripa människor och andra djur. 
Fågelkvalstren suger blod, framför allt av höns och 
duvor men även burfåglar. Om människor angrips 
kan betten ge irriterande utslag och vara 
obehagliga. Den som drabbas bör fundera över 
om det finns fåglar i närmiljön som kan vara 
upphovet till problemet. 
 
För anmälan om sanering kontakta  
075-245 1000  
 

 
 

Café Vikingen 

 

Varje tisdag mellan 11 och 14 är det fika 
med hembakat kaffebröd i Vikingen till 
självkostnadspris. Du behöver inte 

anmäla dig det är bara att komma! 
 
Kom och träffa dina grannar en stund och kom 
gärna med förslag på aktiviteter.  

Välkomna önskar Fritidskommitén 
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E faktura 

Nu finns möjligheten att betala avgift/hyra till 
föreningen via e‐faktura och därmed få 
hyres/avgiftsavi skickad direkt till banken. 
 
Kontakta din internetbank för att beställa e-
faktura.  Den som står som avimottagare kan 
anmäla sig för e‐faktura vilket är samma person 
som avierna är adresserad till. Om ni vill ändra 
avimottagare kontakta RB Ekonomi 08-522 182 42 
(8-18) eller mail till kundtjanst@rbekonomi.se. 
 

Extra förråd  

Om du vill hyra ett extra källarförråd får du skynda 
dig för att de är snart uthyrda. De kostar 200 
kr/månad, de ligger i källaren till Stavangergatan 40, 
ingång gavel nere mot Stavangergatan, lätt att 
stanna med bil och bära in era prylar. 
 
If you want to rent an extra basement storage you 
have to hurry up because  they are soon rented out. 
They cost 200 SEK / month, they are located in the 
basement of Stavangergatan 40, entrance gable 
down towards Stavangergatan, easy to stop by car 
and carry your things. 
 

Pubkvällar i Vikingen 

Pubkvällar med gästkockar anordnas i 
Vikingen, Narviksgatan 19.  
 
 

Fredagen den 29 mars, gästkock är Fredrik K 
Fredagen den 26 april, knytkalas påskbuffé 
Fredagen den 24 maj, grillning 
Fredagen den 23 augusti, kräftor. 
Fredagen den 27 september, gästkock är Eva-K 

 
Fritidskommittén 

Grovsopor 

Den 15 mars kommer containrarna att förvinna 
från gårdarna. Ett nytt grovsoprum kommer att 
finnas i garaget bredvid infarten till 
takparkeringen. Grovsoprummet kommer att 
öppna 2019-04-15. Den röda taggen kommer att 
passa.   
 

Under mellantiden kommer föreningen inte att 
hålla någon service för grovsopor.  
 
Vi misstänker att det kommer bilar utifrån och 
dumpar grovsopor i våra containers. Detta kostar 
föreningen mycket pengar. Vi ber alla vara extra 
uppmärksamma under våren om de kommer 
främmande bilar och dumpar sopor. Anteckna 
gärna registreringsnummer om du ser någon som 
dumpar sopor på gårdarna. 
 

 
On March 15, the containers will be removed from 
the plots. A new garbage room will be available in 
the garage next to the entrance to the roof 
parking. The garbage room will open on April 15. 
The red tag will opend it. 
 
In the meantime, the association will not hold any 
service for garbage. 
 
We suspect that there are cars from outside and 
dumps garbage in our containers. This costs the 
association a lot of money. We ask you to pay 
extra attention in the spring if they come foreign 
cars and dump garbage. Please note the 
registration number if you see someone who 
dumps garbage on the plots. 
 

OVK besiktning 

Du som ännu inte lämnat tillträde för 
besiktningsmannen måste göra det. Vi kommer 
att dela ut personliga brev till er som inte fått 
lägenheten besiktigad. 

 



 

 

Hjälpa till med flaggning? 

Vi överväger att köpa in 
flaggstänger till våra gårdar.  
 
Är du intresserad av att 
hjälpa till med att hissa och 
hala flaggan kontakta någon 
i styrelsen. 
 

 

Husby/Lofotens Seniorklubb 

 
 
Tillsammans med vår grannförening HSB Lofoten 
har vi en pensionärsklubb. Vi träffas  och 
genomför olika aktivtiter, förra året åkte vi bl a  till 
Waxholm, vi lyssnar på olika fördrag, har  
frågesport och tittar på film. En julavslutning med 
lussebullar, glögg och godis. 
 
Vi ser gärna nya medlmmar i klubben, kontakta 
Anna Lisa Broström på Lofotentatan 10 telefon  
08-751 10 73 så berättar hon mera. 
 
Välkomna! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facebook 

 
 

Välkomna till föreningens grupp på Facebook! 
Föreningen har en grupp på Facebook öppen för 
medlemmar i bostadsrättsföreningen. Syftet med 
gruppen är att underlätta kontakt oss grannar 
emellan. För att bli medlem måste du först ha ett 
eget konto på Facebook.  

 
På www.facebook.com finns instruktioner för hur 
du skapar ett sådant konto.  

 
När du blivit medlem och är inloggad på Facebook 
skriver du in denna adress på översta raden (i URL-
fältet): www.facebook.com/groups/brf.vikingen 

 
Du kan också använda sökrutan på Facebook för att 
söka efter BRF Vikingen. På sidan som då ska komma 
upp syns överst en bild av Hagbard, vår lilla Viking-
gubbe. Till höger finns en ruta att klicka på: Ansök 
om att gå med / Begär att få gå med i gruppen.  

 
Någon av de som är administratörer för gruppen får 
då din ansökan och beviljar dig tillträde till sidan. 
Administratörerna är Anna Lundin, Taylan Inal, Bo 
Sundin samt Basit Choudhury. 
 

Stadgar är nu godkända 

HSB Stockholm, HSB riksförbund och Bolagsverket har 
nu godkänt våra nya stadgar. De nya stadgarna finns 
på vår hemsida. Vill du ha ett eget tryckt exemplar kom 
ned till Vikingen onsdagar 16.00-18.00 eller skicka ett 
mail till matz@spetsudden.se  
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Tråkigt 

Det 
är tråkigt att se att några inte bryr sig om vår 

boendemiljö. Vi misstänker att de som gör detta 
inte är bostadsrättsinnehavare utan de hyr i 

andrahand eller är hyr ett uthyrningsrum. Vi ser 
gärna att du som ser någon som inte sköter sig 
säger till, om alla hjälps åt minimerar vi dessa 

tråkiga saker. 
 

Vårstädning 

 
Föreningens traditionella vårstädning sker 
lördagen den 27 april kl.10.00. Samling vid 
Vikingen. Alla är välkomna att hjälpa till och göra 
våra gårdar fina inför våren.   
  
Efter utfört arbete bjuder vi på Flatbread. 
 
Desto fler som hjälps åt desto snabbare blir vi 
klara och kan njuta av den goda måltiden!  

 
 
The association's traditional spring cleaning will 
take place on Saturday 27 April at 10.00. We meet  
at Narviksgatan 19. Everyone is welcome to help 
and make our plots nice for the spring. 
  
After the work we eat Flatbread. 
 
The more people that works, the faster we get 
ready and can enjoy the good meal! 
 
Tänkvärt 
 
”Allt stort som skedde i världen skedde först i 
någon människas fantasi.” 
 
Astrid Lindgren 
 

 

Nu väntar vi bara på våren! 
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