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Redaktionen 

Vi i Brf Vikingen är bostadsrätts-
föreningens informationsblad som 
sammanställs av Matz Eklund på 
Spetsudden.  Efterlyser foton från 70 
eller 80-talet interiör eller exteriör. Vi 
lånar, scannar in och lämnar tillbaka. 
 matz@spetsudden.se 

 

Ordförande har ordet 

Corona viruset har slagit till oss och 
ingenting är som vanligt. Vi kan inte 
genomföra våra besiktningar och 
möten som vi alltid gjort. Många av 
våra boende är isolerade och den 
fina gemenskap vi brukar ha i 

föreningen är som bortblåst. Vi måste fortsätta att 
ta hand om varandra och hjälpa våra grannar, nära 
och kära så långt det är möjligt. 
 
Håll avstånd respektera myndigheternas 
rekommendationer ring dina nära och kära istället 
för att hälsa på. Det kommer att bli bra igen vi 
måsta bara ha lite tålamod. 
 
Taylan Inal 
Ordförande 
 

 
Hälsa inte på varandra genom handslag eller 
kindpussar. 

Vårstädningen 

Ett stort tack till ni 20-talet glada medlemmar som 
hjälptes åt att göra gårdarna fina inför våren. 
Efteråt serverade Ros-Marie flatbread på 
Vikingens veranda.  Två stora containers fylldes 
med skräp och grovsopor.  

 
 
 Förra 

Ensam hemma 

 
Hundar är flockdjur och trivs inte att vara ensamma. 
Enligt svensk lag får man inte heller lämna hunden 
utan tillsyn för länge. Hur lång stund kan då en hund 
vara ensam?  En tränad vuxen hund brukar klara av 
att vara ensam totalt 5 timmar per dag. En 
åttaveckors valp kan däremot oftast inte vara ensam 
alls utan måste tränas. 
 
Enligt Jordbruksverkets föreskrifter ska hundar som 
hålls inomhus utan fri tillgång till rastgård "rastas 
utomhus regelbundet med hänsyn till hundens ålder 
och hälsotillstånd". De allmänna råden säger att 
hundar bör rastas var sjätte timme dagtid, valpar 
och äldre hundar dock oftare. 
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Årliga fastighetsbesiktningen 

 
 
Den årliga fastighegtsbesiktningen fick i år 
förvaltningen utföra. Några generella noteringar. 
Många sopinkastluckor var olåsta och vissa stod 
helt öppna. 
 
Mycket glädjande konstaterades att det var i stort 
set inga grovsopor eller tillhörigheter under 
trapporna. 
 

 
Däremot stod det en hel del grovsopor i källarna, i 
tvättstugorna fanns det i nästan alla maskiner 
myket rester av tvättpulver. Vi kommer att 
upprätta ett tema nummer om hur tvättstugorna 
fungerar för allas gemensamma trivsel. 

 
Några anväder askkopparna som paperskorgar 
vilket är tråkigt, det finns gott om papperskorgar. 
Många källare är hårt slitna. 

Lägenhetsdörrarna 

 
 
Det får inte finnas några papperslappar på dörrarna. 
Bostadsrättsinnehavarens namn sätter föreningen upp 
på dörren. Har du sambo eller make/a med annat 
efternamn kontakta felanmälan så sätter vi upp en 
namnremsa i brevlådan.  
 
Har du inneboende måste de ha c/o adress. 
 
Det får inte se ut som på brevlåda på fotot. 

Vikingen 

Är stängd tillsvidare pga Coronaviruset. Inget Café 
eller bokningar för lokalen. 
Fastighetsexpeditionen onsdagar och fredag 
håller öppet som vanligt. 
 

Pubkvällar i Vikingen 

Pubkvällar med gästkockar anordnas i Vikingen, 
Narviksgatan 19.  För 2020 är följande pubkvällar 
planerade alla är fredagar: 
 
27 mars  (Estrid) 28 augusti Kräftor (föranmäla) 
24 april (Franz) 25 september (Hanna) 
29 maj 30 oktober (Taylan & Nazmiye) 
 27 november 
 

 
I föreningens samlingslokal Vikingen, ordnas mycket 
uppskattade pubkvällar med musik och servering. 
Ros-Marie Malmkvist och Elizabeth Nordström är 
eldsjälarna bakom dessa trevliga pubkvällar, dit alla 
medlemmar är välkomna 

 
 
 
 

Inställt tillsvidare pga 
Coronaviruset 



Parkeringsplatser och garage 

En ledig garagebur finns att hyra 795 kr per 
månad. I övrigt är garaget fullbelagt och alla P 
platser är uthyrda. Vill du ställa dig i kö kontakta 
Smart. Kontakt via mail - info@smartp.se, Kontakt 
via telefon - 0771-80 88 80. De har öppet vardagar 
mellan 08:00-17:00 

Våren på väg! 

Se dig omkring det börjar bli så fint nu i vår 
trädgård. Många rusar förbi portarna djupt 
försjunkna i mobiltelefonerna, lyft blicken och 
njut av vår fina natur. Säg hej till de du möter, 
trivseln i en bostadsrättsförening ökar markant 
när man lär känna varandra eller bara känna igen 

människorna man möter.  

 

Undrar vilka som kommer att flytta in i 
fågelholken nere vid parkeringen? 

 

 

Körsbärsträdet står i full blom! 

Tvättplatsen i garaget 

Hyr du p plats på garagetaket eller på 
parkeringsplatsen i början på Narviksgatan kan du 
få tvätta din bil i garaget. För att få en tagg till 
garaget kontakta Matz på matz@spetsudden.se 
eller kontakta felanmälan. Du bokar tid på 
bokningstavlan som sitter intill garageporten på 
nedre plan. Där finns även en information om hur 
bokningen fungerar. Det kostar 50 kr att tvätta, ett 
pass är 30 minuter. Debitering sker via din 
hyresavi. 

Tvättstugorna 

Nästan varje dag är det några som använder 
tvättpulver i våra maskiner. Det är inte tillåtet! 
Flytande tvättmedel ska användas och detta hälls i 
tvättmedelsfack 1. 
 
Sköljmedel häller man i fack nr 3. Viktigt att det 
doseras rätt. Vårt vatten är mjukt (PH 4-6) 
 
En liten pall kommer att finnas i tvättstugan där de 
som behöver kan stå (på) för att se facken 
ordentligt. 
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Grovsopor 

 
I föreningen finns inget grovsoprum, 3-4 gånger per 
år ställer vi ut containers.  Vid vändplanen 
Narviksgatan och vid bortre vändplanen på 
Stavangergatan finns mindre återvinningsstationer.  
I de gröna behållarna kan man kasta glas, tidningar, 
mindre metallföremål samt litet kärl för 
småbatterier. Ingenting får ställas utanför 
behållarna.  
 
Grovsopor måste köras till Lövsta eller Bromma 
ÅVA. 
 
Lövstavägen 491, 165 72 Hässelby 
Linta gårdsväg 16, 168 74 Bromma 
 

 
 

Rökning 

Vi får härmed ta tillbaka det vi tipsade om i förra 
bladet om att kasta fimpar i toaletten, det skall 
man inte göra. Töm din askkopp i en påse och 
kasta i sopnedkastet tack. (Obs se till att det är 
ordentligt släckt). Hjälp oss att hålla rent från 
fimpar och skräp Våra innergårdar delar vi på 
tillsammans, och vi vill påminna om att vi alla 
måste hjälpas åt att hålla gårdarna fri från skräp 
som papper eller cigarettfimpar 
 

Balkongerna 

När man står på balkongen och tittar runt mot 
andra balkonger kan men se att många har väldigt 
fint på sina balkonger medan andra balkonger ser 
så skräpiga ut. Om det blåser så virvlar papper ut 
från balkongeran och ned på marken eller till din 
bästa granne…. 

Papperskorgarna 

Papperskorgarna vi har på gårdarna är inte till för 
att man ska kastahushållssopor, kartonger eller 
liknande. (De hör hemma i återvinninings-
boxarna,) heller inte påsen med matrester från 
grillen, den skall i sopnedkastet.) Kartonger ska till 
de gröna behållarna vid återvinningen och 
hushållssopor till sopnedkasten. Gäller förstås 
också sopor efter grillningen! 
 

Covid-19 

Det är allas ansvar att hindra spridningen av 
sjukdomen covid-19. Här kommer några viktiga saker 
som alla kan göra: 
 

 Stanna hemma även om du bara känner dig 
lite förkyld. 

 Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i 
minst 20 sekunder. 

 Håll avstånd till andra både inomhus och 
utomhus. 

 Håll avstånd till andra på bussen, tåget, 
tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna 
färdmedel. 

 Undvik fester, begravningar, dop, kalas eller 
bröllop. 

 Håll avstånd till andra på idrottsplatser, 
badhus och gym och undvik att byta om i 
allmänna omklädningsrum. 

 Res inte i rusningstid om du kan undvika det. 

 Res bara om det är nödvändigt. 

 Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du 
begränsar dina sociala kontakter och undviker 
platser där människor samlas. 

 

Tack! för att du tog dig tid att läsa detta 
informationsbrev. Ta hand om varandra nu! 
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