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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 

” Midvinternattens köld är 
hård, stjärnorna gnistra och 
glimma” Visst kanske det är 
vackert med snö på marken 
och stjärnor och annat som 
lyser i våra fönster och på våra 
gårdar, men vi är nog ganska 
många som ser fram emot vår 

och värme! Och vet ni? Nu vänder det sakta men 
säkert och dagarna blir ljusare igen. Alla som är 
medlemmar  i vår förening vet det som är viktigt 
att veta så jag tänker inte nu tjata om var man 
kastar, eller inte kastar sopor eller vad man får 
göra eller inte får göra. Är man osäker så gå in på 
vår hemsida www.vikingen.org där hittar ni allt 
som är värt att veta. Eller, varför inte fråga en 
granne om man är osäker? 

Jag och övriga ledamöter i styrelsen vill tacka alla 
boende för året som snart är slut! Tack för alla 
trevliga och allvarsamma samtal och kloka 
synpunkter! 

Ha en fin jul! 

Hälsar Anna Lundin, Ordföranden 

Viktiga telefonnummer 

112 – nödsituationer 
Ring larmnumret 112 i nödsituationer som till 
exempel akuta sjukdomstillstånd, pågående brott 
eller bränder samt Giftcentralen.  

Ring endast 112 i nödsituationer. Om du har frågor 
som inte är brådskande, använd något av de 
telefonnummer som listas nedan. 

1177 – råd om sjukvård och hälsa 
Ring 1177 Vårdguiden om du behöver vård som inte 
är akut. Du får svar på frågor om sjukdomar och 
sjukvård samt information om var närmaste 
vårdcentral finns. Om du använder en telefon som 
är registrerad i ett annat land än Sverige, ring +46 
771 1177 00. 

113 13 – information om olyckor och kriser 
Ring 113 13 för att få information om större olyckor 
och kriser i Sverige. Från utlandet eller från 
utländska mobiltelefoner i Sverige, ring +46 77 33 
113 13. 

114 14 – Polisen vid icke-akuta händelser 
Ring 114 14 för alla ärenden till Polisen som inte är 
akuta, till exempel för att lämna ett tips eller 
anmäla ett brott som inte är pågående. Från 
utlandet eller från utländska mobiltelefoner i 
Sverige, ring +46 77 114 14 00. 

08-18 70 00 Dygnet runt fastighetsjour, föreningens 
jourentreprenör. Ring om det blir en akut situation, 
stopp i avlopp där vattnet stiger upp ur brunnen. Om 
det blir stopp i handfatsavloppet eller i slasken får 
du rensa själv. Om du har badat och avloppet inte 
sväljer vattnet från badkaret, sätt tillbaka 
badkarsproppen och töm karet i flera omgångar. 
Om vattnet rinner ut till hallen lägg handdukar eller 
tidningar på golvet för att hindra vatten att rinna 
ned till din granne.  

0771-80 88 80 Parkeringsvakt, Smart Parkering, 
om bilar parkeras på gårdarna. Viktigt att 
utryckningsfordon kan köra in på gårdarna vid en 
olycka. 

08-22 04 44 Felanmälan Spetsudden, telefon till 
förvaltaren vardagar 7-16. 
 

mailto:matz@spetsudden.se
https://www.sosalarm.se/
https://www.1177.se/
https://www.sosalarm.se/viktiga-telefonnummer/11313/
https://polisen.se/kontakt/


Styrelsen HSB Vikingen 2021/22 

Vill du ha en kopia av stämmoprotokollet skicka ett 
epostmeddelande till matz@spetsudden.se eller 
hämta ett på Vikingen. 
 
Anna Lundin   Ordförande 
Ros-Marie Malmkvist Vice ordförande 
Adriana Sobrado Sekreterare 
Bo Sundin   Ekonomiansvarig 
 
Ansvarsområden 
Mark & Miljö  Anna Lundin 
Studieorganisatör Anna Lundin 
Vikingen (lokalen) Ros-Marie Malmkvist 
Städning Narvik/Lofoten Ros-Marie Malmkvist 
Bredband/Brand säkerhet Volkan Demir 
Ekonomi Hemsidan Bo Sundin 
Bredband/säkerhet Bo Sundin 
Städning Stavanger George Petrineanu 
Bastun  George Petrineanu 
Gästlägenheten George Aroyan 
 

Garaget 

Vi uppskattar om du som hyr garage- eller 
parkeringsplats inte förvarar dina tillhörigheter på 
platsen, för allas gemensamma trevnad. 
 

Checklista inför kommande helger 

 

Levande ljus  

• Stanna kvar vid tända ljus och släck dem 
när du går ifrån dem. 

• Placera ljuset säkert och inte för nära 
brännbara saker. 

• Ljusstakar ska tåla värme och vara stabila. 

• För många ljus, även värmeljus, som står 
tätt kan värma upp varandra, överhettas 
och flamma upp. 

• Låt inte barn hantera ljus, tändare och 
tändstickor på egen hand. 

• Tänk på att husdjur kan välta ljus 
• Ljuslyktor ska ha ventilation. Annars finns 

risk för överhettning och ljuslyktor spricka 
och gå sönder. 

Bränder på grund av levande ljus kan uppstå när ett 
ljus brinner ner och antänder något brännbart i 
närheten. Gardiner som hänger nära tända ljus kan 
fladdra till och ta eld och ljus själva kan välta. Lämna 
därför aldrig levande ljus utan uppsikt. 
 

Brandvarnare räddar liv 

 
 
Det absolut viktigaste när det handlar om brand är 
att du blir uppmärksammad i ett tidigt skede så att 
du hinner agera innan situationen blir farlig. Det är 
när du sover som du är som mest försvarslös mot 
rök och brand. Därför bör du ha brandvarnare där 
du sover.  En brandvarnare är en billig livförsäkring. 

 
Brandvarnares övervakningsområde bör inte 
överstiga 60 m2. Avståndet mellan två brandvarnare 
bör inte vara större än 12 m. 

 
Brandvarnare placeras i taket och helst mitt i 
rummet, men minst 50 centimeter från vägg, andra 
föremål eller ventilationsöppningar. 
 
Placera brandvarnare i anslutning till sovrum så att 
du hör larmet när du sover. Tänk på att stängda 
dörrar kan göra att brandvarnarens signal inte blir 
tillräckligt hög för att du ska vakna. Om laddning av 
telefoner eller annan elektrisk utrustning sker 
nattetid i sovrum bör brandvarnare finnas i rummet. 

 
Placera en brandvarnare nära köket, där det är 
vanligt att bränder börjar, dock inte i kök eller 
badrum, då du riskerar att få felaktiga larm. 
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Inför kommande helger 

Var vänlig kasta inte julklappspapper i 
sopnedkastet utan använd säckarna som vi lägger 
i entrén innan julafton. Om alla hjälps åt att inte 
kasta julklappspapper i sopnedkastet så fungerar 
sopnedkastet hela helgen. Säckarna ställs senast 
måndag 27 december i entrén så kommer vi och 
hämtar dem. 
 
Det är inte så trevligt när påsen med överblivna 
matrester inte får plats för att hela schaktet är fyllt 
med skrymmande omslagspapper…. 

 
Det är allas gemensamma 
ansvar att lyfta blicken mot 
husen och se om det finns 
istappar på överliggande 
balkonger eller på 
fastigheten i övrigt. Anmäl 
till felanmälan, förvaltaren 
eller någon i Styrelsen. 
 

För att undvika skador efter nedfallande snö och 
is är det upp till de enskilda bostadsrättshavarna 
att ta bort tillhörigheter på balkongerna som kan 
skadas. Föreningen ersätter inte skador på lösöre. 

 
 
 

 
 

Nedskräpning på och invid gårdarna 

 
 
Tråkigt med att nedskräpningen fortsätter, det ser 
väldigt illa ut och nedskräpningen på gårdarna 
kostar föreningen mycket pengar. En container 
kostar 10-12.000 kronor, en lastbil som hämtar 
sopor kostar 2.000-3.000 kronor. Ser du någon 
som dumpar sopor säg till, det är dina pengar som 
försvinner till detta. 
 

Lägenhetsnummer - Påminnelse 

Snälla ni, sluta att använda LMV numret när ni 
kontaktar föreningen. I förra veckan fick vi en 
felanmälan från Lofotengården, lägenhet 1103 att 
det var sopstopp. Det blev inget rensat vi kan inte 
springa i 14 portar och leta. Ditt lägenhetsnummer 
består av tre siffror 001-566. Tack för att du alltid 
lämnar detta nummer. 
 

Cyklar 

 
Det står många trasiga cyklar både i cykelrum och 
ute på gårdarna. Titta till din cykel, om den är 
trasig och du vill ha kvar den flytta den till ditt 
förråd. Vi kommer efter helgerna att kasta trasiga 
cyklar från både cykelrum och gårdarna. 
 



Tvättstugorna 

 
När du bokar ditt tvättpass, kontrollera ordentligt 
vilken stuga du bokat tiden i och anpassa din 
tvättning så att du blir klar på ditt pass. Vi får 
klagomål på att den som tvättat innan inte är klar 
med sin tvätt.  Det är inte så roligt att komma till 
tvättstugan och det är full verksamhet där. 
Respektera din tid och din granne så blir alla glada! 
 

Fyrverkerier 

 
 
På nyårsafton är det många som vill fira in det nya 
året med fyrverkerier och andra pyrotekniska 
varor. Det finns en del att tänka på när du ska 
hantera fyrverkerier och i flera fall krävs också 
tillstånd från polisen. 
 
Du ska ha fyllt 18 år för att köpa, inneha och 
använda fyrverkerier. Fyrverkerier som polisen 
anträffar hos personer under 18 år kommer att 
beslagtas och förstöras. 
 
Smällare och fyrverkerier med knall som främsta 
effekt är som huvudregel förbjudna och får inte 

användas eller säljas utan särskilda tillstånd. 
 
Du kan behöva tillstånd för att få avfyra 
fyrverkerier. För att sälja fyrverkerier och för att 
avfyra raketer med styrpinne krävs alltid tillstånd. 
 
Det krävs inte tillstånd för fyrverkerier av 
typkategori F1, denna märkning ska finnas på de 
fyrverkerier som finns till försäljning. Typkategori 
F1 kräver däremot tillstånd när en stor mängd 
fyrverkerier ska avfyras i ett tätbebyggt område 
och det är mycket folk i närheten. 
 
Styrelsen och förvaltningen önskar alla en riktigt 
god jul och Gott Nytt år! 
 

 
 
 

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