
 

 
 
 
  
Nr 3 Mar 2021 (Årgång 16) 
Redaktionen 

Vi i Brf Vikingen är Brf 
Vikingens informationsblad 
som sammanställs av Matz 
Eklund på Spetsudden.  
Tipsa oss gärna om du vill 
att vi skriver något särskilt. 
 

matz@spetsudden.se 
 

Ordförande har ordet 

Väldigt skönt att bli av med allt grus 
det blev vårkänslor direkt. När jag 
går runt i föreningen så ser jag 
högar med fimpar här och där. I 
dag är det olagligt men inte 
straffbart att slänga fimpar och 
snus på marken.  
 
Det räknas som så kallad ringa 
nedskräpning, och omfattas därför 
inte av nedskräpningsboten på 800 
kronor, men det diskuteras att även 
ringa nedskräpning skall ge böter 
på 800 kronor.  
 
Vi har massor av askkoppar i 
föreningen och jag ber er som röker 
vänligen men bestämt att lägga er 

fimp i dessa. 
 
Lev väl! 
 
Taylan Inal 
Ordförande 
 
 
 
 Förra 
  

 

 

Nya Troaxförråd 

Vi har låtit bygga 11 stycken nya källarförråd. De 
ligger i källaren till Stavangergatan 44. Tillträde via 
44:an med hiss eller gavel på 46:an då är det 
trappor. Hyra 250 kronor per månad. 
 

 
 
Vill du hyra ett extra förråd kontakta Matz på 
Spetsudden matz@spetsudden.se 
 

Tänk på att…. 

Om du behöver få vattnet 
avstängt kontakta felanmälan i 
god tid. Anslag om 
vattenavstängning måste sättas 
upp. 
 
Tänk själv om du står i duschen 
med schampo över hela kroppen 

och vattnet helst plötsligt 
försvinner… 

 
Ställ inte upp entrédörren. Den låsta dörren är 
vårt skydd mot objudna gäster dels i form av råttor 
dels inbrottstjuvar. 
 
Kontrollera lite då och då ditt vattenlås under 
köksbänken. Om det droppar vatten kan det rinna 
ned till din granne och det kan bli dyrt för dig. 
 

Har du grovsopor 
hemma passa på och 
kasta dessa i containern 
som kommer till 
vårstädningen 24 april. 
Du får dock inte kasta 
elskrot, kylar eller frysar 
heller inte byggsopor. 
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Bastun 

 
 
Bastun och relaxen har fått sig en ordentlig 
städning med ånga av en expertfirma. Dert är nu 
rent och fräscht. Själva bastun är väldigt sliten och 
vi kommer att reparera den vid tillfälle. 
 

Balkongen 

 
 
Nu börjar snart det 
härliga utelivet på 
balkongen. Tänk på 
att det bor en 
granne under dig. 
Var försiktig så att 
du inte spiller jord 
eller vatten. Har du 
balkonglådor skall 
de hänga på insidan 

så att det inte ramlar ned och skadar någon. Det 
är tillåtet att röka på balkongen men vi uppskattar 
om du visar hänsyn till dina grannar. Fimpen tar 
du hand om såklart 

Tillgång till återvinningsbehållare 

Tänk vilken tillgång det är i föreningen att vi har en 
återvinningsstation intill Narviksgården. Det 
kostar ingenting att kasta sorterade sopor där. 
Tyvärr förstör några för oss och dumpar andra 
sopor intill och även struntar i att vika ihop 
kartonger. Några boende hos oss hjälper till 
genom att säga till och ibland även skicka foton på 
etiketter de sett på kartonger. 

 
Hjälp till genom att skicka ett 
foto på adresslappar direkt till 
FTI (Förpacknings- & 
Tidningsinsamlingen) till 
se@ftiab tack på förhand. Märk 
mailet med station 10098. 

 

Tvättstugorna 

Torkfläkten i grovtvättstugan på Stavangergatan 34 
har rasat ihop efter 20 år. En ny modern energieffektiv 
avfuktare kommer att installeras inom kort. 

 
Det är allt fler som efter avslutad tvätt inte tar med sig 
sin tvätt hem. Vi låter den ligga en vecka sedan kastas 
allt. Se till att du får med dig allt när du lämnar stugan 
och visst har du städat fint efter dig så dina grannar 
inte behöver börja med att städa. 
 
Uppvärmning av vatten kräver mycket energi, vilket 
har en negativ inverkan på miljön. Därför är det att 
rekommendera att du tvättar på 40 eller 30 grader. 
Den lägre temperaturen gör att dina kläder inte går 
sönder, blir sladdriga eller krymper.  
 
Överdosering av tvättmedel gör inte att kläderna blir 
renare. Tvärtom, tvålrester kan fastna i klädernas 
fibrer, vilket gör att de blir smutsiga och torra. 
Samtidigt frigörs mer gifter ju mer tvättmedel du 
använder i onödan. 
 
Därför bör du dosera mindre tvättmedel, och aldrig 
mer än vad som anges på förpackningen.  Använd alltid 
flytande tvättmedel. 
 



Viktigt om din avgift och hyra 

 

 
 
Det finns möjlighet att välja mellan att få avierna 
via epost, e-faktura, autogiro och pappersfaktura 
med posten. Aviseringsinformation finns även 
tillgänglig på portal.simpleko.se/avisering som du 
kommer åt, med hjälp av en kod som levereras 
tillsammans med dina avier eller med Mobilt 
BankID. Där kan de ändra aviseringssätt om man 
önskar annat alternativ mot vad man har idag. 
 
Valmöjligheter för avimottagare: 
 

 Få dina avier via epost 

 Få dina avier som e-faktura till din 
internetbank 

 Autogiro 

 Få dina avier som pappersfaktura 
 
Fördelar med digital avisering 
 

 Snällare mot vår miljö 

 Snabbare leverans till mottagaren 
 
Om du vill ha autogiro kan du antingen ansöka om 
det på din internetbank eller kontakta Simpleko 
för att få en blankett. För e-faktura behöver du 
ansöka om det på din internetbank. 
  
Tänk på att avgiften skall finnas på föreningens 
konto senast den sista vardagen innan ett 
månadsskifte. 
 

 

Tips Frosta av din frys 

  

 

 

 
 
När du har tömt frysen på innehållet kan du, om 
det är kallt ute, lägga ut maten på balkongen, eller 
låna en grannes frys under tiden. Passa på att 
kasta allt som har blivit gammalt. 
 
Har du inte stängt av frysen redan så gör det nu. 
Ställ sedan upp frysdörren och lägg handdukar på 
golvet, både under, bredvid och framför frysen. 
Ställ också en långpanna under kanten som kan 
fånga upp allt vatten när det börjar smälta. Skydda 
golvet mot vatten.  

 
Mycket viktigt att du bevakar och tömmer 
långpannan när den är full. Om vatten står på 
golvet rinner det direkt ned till granne och du är 
ansvarig. 
 
Nu är det bara att vänta på att isen ska smälta. Om 
du vill slippa vänta allt för länge kan du koka upp 
vatten och ställa in skålar eller kastruller med hett 
vatten på hyllorna. Byt sedan ut när vattnet börjar 
svalna. Använd inte hårfön! Vill du hjälpa till på 
fler sätt, med speciellt envisa ispartier kan du ta 
en slickepott i plast – då kommer det verkligen gå 
undan. Använd inga vassa föremål av metall! 
 
När isen har smält ska du passa på att rengöra 
väggar och hyllor och gummilister. Hyllplanen kan 
du, om du vill vara noga, ta ut och diska. Men låt 
dem vara i rumstemperatur en stund först för att 
minska risken för sprickor. 
 
När allt är rent och torrt i frysen, på alla ställen, 
sätt tillbaka eventuella hyllplan och slå på 
strömmen igen. När temperaturen är som den ska 
kan du plocka tillbaka varorna.  



Grilla 

Många uppskattar grillad mat och nu börjar det bli 
varmt ute och grillsäsongen börjar. Det finns fasta 
grillar på alla gårdar som vi vill att du använder. De 
är stora och om det krockar med familjer där så finns 
det plats att dela. Tänk dock på att hålla avstånd. 
 

 
 
Du behöver ta med dig grillkol, helst ser vi att du 
använder grillbricketter. Blir det mat över ta med 
hem och kasta i sopnedkastet.  
 

Vårstädning 

 
 
Föreningens traditionella vårstädning är lördagen 
den 24 april klockan 10.00. Samling vid Vikingen. 
Alla är välkomna att hjälpa till och göra våra gårdar 
fina inför våren. Efter utfört arbete äter vi något 
gott tillsammans. 
 

 
Vi är rädda om varandra och håller avstånd både 
under arbetet och vid fikat. 
 Förra 
  

Uthyrningsrum 

Om du hyr ut ditt uthyrningsrum till någon utanför 
din familj kan du kontakta felanmälan så sätter vi 
upp personens namn på brevlådan. Det ser inte så 
trevligt ut med hemmagjorda namnskyltar. Det 
kostar dig ingenting.  
 
 

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

 

 
 

Glad påsk önskar Styrelsen och 
förvaltningen 
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