
 

 

 

 

Nr 4 Apr 2022 
(Årgång 17) 

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 

 Känner ni igen oss? 

Många av er medlemmar känner 
igen oss i styrelsen men långt 
ifrån alla. Ibland när vi går runt i 
föreningens fastigheter på olika 
uppdrag och kontroller så får vi 
ibland frågor om vad vi gör och 

vilka vi är. En del kan bli lite undrande och kanske 
oroliga, 

Vi har nu beslutat att styrelsemedlemmar ska bära en 
väst och ett tjänstekort med foto som intygar att det 
är styrelsen som är på uppdrag. Detta kommer införas 
snarast. 

Att ingå i Brf Vikingens styrelse är både roligt och 
lärorikt! Naturligtvis kräver det tid, engagemang och 
ansvar. Flera av oss i styrelsen har, förutom 
styrelsearbetet, också ett heltidsarbete så arbetet i 
föreningen måste skötas på ens fritid. Detta gör förstås 
att man inte kan vara tillgänglig på telefon under 
arbetstid och inte heller kan besvara mail direkt. Men 

vi svarar förstås när vi har möjlighet. Så fortsätt gärna 
att höra av er med förslag och synpunkter! 

Jag önskar er alla en trevlig påsk! 

Hälsar Anna Lundin  

Ordföranden 

Elen 

 

Priset på kwh netto utan avgifter, skatter och nät.  

Förra året slutade med väldigt höga elpriset. Aldrig 
tidigare har elpriserna varit så höga och i december 
2021 slogs rekord inom alla svenska elområden. 
 
Elpriserna kommer troligtvis fortsatt vara högre än 
normalt fram till våren då temperaturerna sjunker och 
efterfrågan av el sjunker. För att undvika att höja 
avgifterna har styrelsen beslutat att senarelägga 
planerat underhåll. Vi ber alla att vara sparsamma med 
elen.  
 

Container 

 

Vi kommer att ha containers på städdagen, en på 
Narviksgatan och en på Stavangergatan bakom 46:an. 
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Mycket viktigt – Very important 

 
Tvättmaskinerna i våra stugor är avsedda för flytande 
tvättmedel. Framför facken står vad som ska hällas i 
respektive fack. Fack nr 2 är omärkt och används inte. 
 
The washing machines in our cabins are intended for 
liquid detergent. In front of the compartments is what 
is to be poured into each compartment. Tray No. 2 is 
unmarked and is not used. 
 

 
När pulver hälls i något fack blir det kvar där tills man 
torkar ur facken. I tvättmaskiner som är avsedda för 
pulver sprutar en kraftig stråle upp i facket och tar ner 
allt pulver till trumman. I våra maskiner rinner det 
flytande tvättmedlet ner i trumman av sig självt och en 
liten vattenstråle sköljer rent det lilla flytande medel 
som är kvar.  
 
When powder is poured into a compartment, it 
remains there until you clean the compartments. In 
washing machines that are intended for powder, a 
powerful jet sprays up into the compartment and takes 
down all the powder to the drum. In our machines, the 
liquid detergent flows down into the drum by itself and 
a small jet of water rinses the small liquid that remains. 

  
Tvättpulver får därför inte användas i maskinerna. 
Dessutom är flytande tvättmedel mycket drygt och det 
åtgår enbart en liten mängd för att tvätta rent. 
 
Vattnet i våra kranar är mjukt och du skall dosera efter 
detta, se instruktion på din tvättmedelsflaska. 
 
Washing powder should therefore not be used in the 
machines. In addition, liquid detergent is very 
concentrated and only a small amount is needed to 
wash clean. 
 
The water in our taps is soft and you should dose after 
this, see instructions on your detergent bottle. 
 

 
Flytande tvättmedel, liquid detergent 

 
 
 
 

 
 



Garaget 

 

Det är inte tillåtet att meka med sin bil i garaget, om vi 
får rapporter om detta kan du bli av med sin plats. Vi 
har två garageburar lediga, de kostar 950 kr/månad. Är 
du intresserad kontakta matz@spetsudden.se  

Skadedjursskola 2 

 
Pälsänger (Attagenus pellio) är en skalbagge med svart 
eller mörkbrunt glänsande skal. Baggen är ca 5 mm 
lång och har en markering på ryggen med två ljusa 
prickar. I larvstadiet angriper pälsängern textilier 
och naturliga material som exempelvis ylle, skinn och 
dun. 

  

Larven är ca 10 mm lång, har svart/ brunt skal med gula 
sektionsmarkeringar samt gul/ gulbruna borst på 
ändan. Pälsängerägg sitter i klumpar som liknar smått 
grus, är mjölkvita och med fin behåring. 

Har du Pälsänger eller annan ohyra, ring till Anticimex 
075-245 10 00, det kostar dig inget. 

 

Barnvagnar eller rullatorer 

 

Snart är det årlig besiktning, i år kommer vi att se 
särskilt på säkerhet inom fastigheterna. Det får inte stå 
tillhörigheter som hindrar en brandutrymning eller 
som kan utgöra en risk om den antänds. Detta är te x 
barnvagnar, rollatorer och leksaker. Om du har en 
dörrmatta måste den ligga i din hall inte utanför din 
dörr. 

Återvinning 

 
Det är inte tillåtet att ställa sopor utanför behållarna. 
Vi får varje vecka tips från andra medlemmar som 
hittat namn på kartonger eller brev eller som sett 
varifrån den som dumpat soporna kommer ifrån.  

Vikingen informationshäfte A-Ö 

Vi har sammanställt ett informationshäfte i som 
beskriver det mesta som gäller i föreningen. Det finns 
att ladda ner från vikingen.org. Om du vill ha ett eget 
tryckt exemplar skicka ett mail till 
matz@spetsudden.se eller lägg en lapp i brevlådan så 
får du ett exemplar i din brevlåda. 

Biltvätten i garaget 

Du vet väl att biltvätten i garaget är till för alla 
medlemmar även du som inte hyr plats i garaget. Du 
behöver en särskild tagg som du kan få av Matz Eklund, 
e-posta ditt lägenhetsnummer så kommer taggen i din 
brevlåda. Det går också bra att läggen en lapp i 
brevlådan på vikingen om du inte har tillgång till epost. 
Det kostar 100 kronor för en kalendertimme att tvätta. 
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Sopinkasten 

 

Det är väldigt lyxigt att vi har sopinkast bara några meter 
från din lägenhet. Många fastigheter har stängt sina 
sopnedkast och ställt ut fula sopkärl på gården. Det är 
viktigt att alla hjälps åt att sköta sopnedkastet. Tre enkla 
saker ber vi dig om. 

1 Om du spiller på golvet, torka upp genast. 
2 Kasta sopor i en i hopknuten plastpåse. 
3 Stäng luckan ordentligt efter dig. Vrid handtaget 
uppåt, stäng luckan, vrid handtaget sedan neråt. 
 
It is very luxurious that we have a garbage chute just a 
few meters from your apartment. Many properties 
have closed their garbage chutes and displayed ugly 
rubbish bins in the yard. It is important that everyone 
take care of it.  We ask you three simple things. 
 
1 If you spill on the floor, wipe up immediately. 
2 Dispose of rubbish in a plastic bag tied up. 
3 Close the door firmly, turn the handle upwards, 
close the door, then turn the handle downwards. 
 

--------- 
 
 Har du förslag till 
förbättringar eller att du 
tänkt på något du saknar i 
föreningen, kontakta 
någon i styrelsen eller lägg 
en lapp i brevlådan på 
Vikingen. 

 
 
 
 

Vårstädningen 

 

Föreningens traditionella vårstädning är lördagen den 
23 april klockan 10.00. Samling vid Vikingen 
(Narviksgatan 19). Alla är välkomna att hjälpa till och 
göra våra gårdar fina inför våren, efter utfört arbete 
äter vi något gott tillsammans.  
 
Denna aktivitet är ett mycket bra sätt att lära känna 
varandra och vi ser gärna att ni som är nyinflyttade 
kommer. 
 
Varmt välkomna! 
Fritidskommittén 
 

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