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Återbäring
Medlemsägda Länsförsäkringar Jämtland har 
betalat ut återbäringen till sina kunder och 
Stormhatten fick tillbaka 8500:-

Lucia/informationsmöte
Eftersom pandemin fortfarande ställer till det 
på alla plan så fick vi ställa in Luciafirande/infor-
mationsmöte. Vi hoppas detta snart är över och 
ser fram emot att anordna luciafirande nästa år.

Soprummet
Det börjar bli en tråkig följetång att styrelsen 
gång på gång måste påpeka att soprummet 
vissa dagar ser ut mer som en soptipp än ett 
soprum. Varje gång någon tycker sig ha rätten 
att ställa deponisopor på golvet i soprummet 
kostar det pengar att frakta bort det. Om det 
inte blir bättre överväger styrelsen att installera 
övervakningskameror.

Ställa klockan i motorvärmarstolpen
Om klockan av någon anledning går fel kan du 
väldigt enkelt ställa den själv. På de flesta stol-
parna håller du inne + och - samtidigt i några 
sekunder tills tiden blinkar. Då kan du stega ti-
den uppåt eller nedåt med + eller - till rätt tid. 
Klart!

Ventilationstips
För att undvika att matos sprider sig när du 
lagar mat, öppna ett fönster på glänt så långt 
bort från köket som möjligt. Öppna aldrig köks-
fönstret vid matlagning.

Friskluftsventilerna ovanför fönstren ska alltid 
stå öppna. Då cirkulerar luften i lägenheten 
som den ska. Är de stängda blir luften stillastå-
ende och det blir varmt vid radiatorn men kall-
lare i lägenheten.
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Årsmöte 21 april är inställt!
Vi befinner oss i ett exceptionellt läge vilket också gör att vi behöver ta till exceptionella 
åtgärder. Anledningen till att årsstämman skjuts upp grundar sig på statsmaktens vädjan 
att göra allt vad vi kan för att begränsa smittspridningen av coronaviruset covid-19. En 
del av detta är att inte hålla större möten och sammankomster vilket styrelsen följer när 
den skjuter på stämman. Det borde bland medlemmarna finnas en bred förståelse för 
att inte hålla stämmorna.

Det är även en demokratifråga att så många som möjligt ska kunna medverka på stäm-
man. En årsstämmas viktigaste uppgift är att sätta punkt för räkenskapsåret genom att 
fastställa resultat- och balansräkning, besluta om resultatdisposition samt att besluta om 
styrelseledamöternas ansvarsfrihet. Att detta görs senare under året borde normalt sett 
inte utgöra något problem. 

Nytt datum för årsmötet är satt till 27 maj. Separat kallelse kommer.

Ställ upp för dina grannar
I dessa tider med coronapandemi vill vi passa på 
att slå ett slag för att hjälpa våra äldre grannar 
och minska smittspridningen till riskgrupperna 
med t ex matinköp eller annan handling. ICA Blå 
Center har även hemkörning av matkassar.

Störningar
Några medlemmar har hört av sig till styrelsen 
för att kolla vad som gäller om grannen uppre-
pade gånger stör. Här är några tips på hur man 
kan gå tillväga:

1. Försök tala med grannen som stör.
2. Upprätta en ”störningsdagbok”.
3. Finns det andra som blir störda? Se till att de 

också dokumenterar störningar.
4. Styrelsen talar med den störande.
5. Styrelsen skickar rättelseanmaning.
6. Om allvarliga störningar forstätter kan det bli 

tal om uppsägning

Inbrott
För tre veckor sedan blev flera källargångar/
förråd utsatta för inbrott och inbrottsförsök. Vi 
håller på se över de skadade dörrarna och hur vi 
kan öka säkerheten men vill påminna om vikten 
av att inte ställa upp ytterdörrar och att se till att 
alla dörrar alltid går i lås.

Lekstugan
Utsattes för skadegörelse så dörren lossnade 
från gångjärnen. Det är nu lagat.
 
Klotter
Två ställen har blivit nedklottrade. Sanering är 
beställd.

Hobbyrummet
Föreningen har fått ett verktygsskåp till skänks 
av Berndtssons Tryckeri AB. Där kommer verktyg 
för utlåning att finnas. Styrelsen har beslutat att 
måla om golvet för att öka trivseln och göra det 
enklare att städa lokalen.

INFORMATION TILL MEDLEMMAR I BRF STORMHATTEN

Styrelsen har sedan radonmätningen blev färdig och sammanställd träffat och haft kontakt 
med olika företag gällande olika tekniker för att minska nivåerna av radon i lägenheter-
na. Många av lägenheterna har godkända värden men vissa har för höga. Att ventilera ut 
radon kan bli en stor kostnad för föreningen och därför har styrelsen beslutat att göra ett 
test där vi innan mätningen säkerställer att självdraget fungerar precis som det ska.
I alla lägenheter utom i höghuset består ventilationen av självdrag. En förutsättning för att 
självdraget ska fungera är att alla ventiler ovanför fönstren är öppna och att inte filtrena är 
smutsiga och igensatta. En andra förutsättning är att frånluften inte hindras av en köksfläkt 
med kallrasskydd som är direkt monterad på kanalen i köket. I samråd med Oktopal har 
vi därför bestämt att göra en ny mätning i D-huset där det ska säkerställas att samtliga 
ventiler är öppna hela mätperioden samt att kallrasskydd/spjäll inte sitter monterat i köks-
fläkten. Mätningen började den 17 december. Vicevärden har pratat med berörda lägen-
hetsinnehavare om vikten att inte ventilerna stängs under mätperioden.

Nytt radontest
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I vår bostadsrättsförening har vi två 
Vicevärdar anställda. De två är upp-
delade i en administrativ vicevärd, 
Margareta Fastesson, och en teknisk 
vicevärd, Joakim Nilsson. För att för-
stå vad arbetet som vicevärd innebär 
intervjuar jag dem båda. 

Joakim Nilsson sitter även i styrelsen vilket 
gör att han lätt kan få uppgifter och rappor-
tera tillbaka till styrelsen. Joakim verkställer 
de flesta av styrelsens beslut genom att han 
fungerar som en projektledare för de arbeten 
som styrelsen beslutat. Om det uppstår något 
problem är det till Joakim företagen vänder 
sig. Ibland gäller det att fatta snabba beslut. 
Joakim gör upphandlingar och deltar i möten 
tillsammans med de externa företag som ska 
utföra arbeten här i bostadsrättsföreningen.
När det gäller förhållandet till HSB känner 
Joakim sig trygg med dem. Det HSB gör här 
på vår gård och i våra fastigheter är reglerat 
i ett avtal med dem, där det till exempel är 
specificerat hur många ronder de ska gå, vad 
som ska kontrolleras, hur många gånger de 
ska klippa gräsmattan och mycket mer. Om 
man som boende upptäcker något fel, ex-

empelvis att det är stopp i ett avlopp i en av 
tvättstugorna, då ska den som upptäckt felet 
ringa eller maila HSB. Om HSB anser att en 
rensning inte räcker utan att något behöver 
lagas då ringer de till Joakim och redogör för 
olika lösningar och vad de kostar. I slutändan 
är det Joakim som tar beslutet - utom när det 
är riktigt akut - då löser HSB problemet själva. 
Joakim understryker att vi ska se på HSB som 
att de är vår vaktmästare eller fastighetssköta-
re. Annat som Joakim gör är följande:

• Skriver BoInfo samt sköter kommunikation 
med medlemmarna.

• Sammanställer årsmöteshandlingarna. 

• Byter namn på dörrar och i trapphus när 
nya bostadsrättsinnehavare flyttar in.

• Hanterar vicevärdens e-post och i stor ut-
sträckning även styrelsens e-post.

• Attesterar och kontrollerar fakturor - ett 
uppdrag han fått av styrelsen. 

• Svarar på allehanda frågor från medlem-
marna via telefon eller e-post, till exempel 
angående övergången från analog-TV till 
digital-TV och det gruppavtal på bredband 
vi nu tecknat med Com Hem.

Bostadsrättsföreningen
Stormhattens två Vicevärdar

• Kontakt med leverantörer eller externa 
företag angående leveranser eller arbeten. 
(Vid ett sådant möte uppdagades det kol-
lektiva bostadsrättstillägget, vilket blev en 
besparing för föreningen). 

• Något som tagit mycket tid för Joakim 
är mätningen av radon i våra fastigheter. 
Det har inneburit många kontakter med 
företagen via mail och telefon. Att skapa 
lekplatsen, installera fjärrvärmeväxlaren och 
frånluftsvärmeväxlaren var tre stora tidskrä-
vande projekt.

• Svarar på frågor vid renovering av lägenhe-
ter. Det kan gälla t ex ventilation eller bä-
rande väggar. Joakim informerar styrelsen 
som fattar beslut i de fall det krävs.

• Kontakt med städbolaget som bland annat 
städar våra trappor. (Om de inte utför sitt 
arbete till belåtenhet kanske det krävs att 
det städas oftare.) Beställer även special-
städning till olika utrymmen i våra fastighe-
ter.

• Ser över om det finns billigare och bättre 
sätt att genomföra olika avtal och uppdrag 
som styrelsen gett till externa utförare. 
(Till exempel upptäckte Joakim att vi hade 
dubbla avtal när det gälle skadedjursbe-
kämpning, något som varit i många år.) 

Joakim avslutar intervjun med att säga att vi 
alla är delägare i bostadsrättsföreningen vil-
ket innebär att vi alla har ett ansvar för att 
trivas tillsammans och att hjälpa varandra för 
att upprätthålla trivseln. Om det i en trapp-
uppgång exempelvis finns en lampa som 
inte fungerar som den ska, då kan den som 
vill hjälpa till kontakta HSB angående lampan 
så det hela löser sig. Ett sådant handlande 
för med sig ökad trivsel för alla som bor i den 
trappuppgången.

På måndagar sitter Margareta Fastesson i 
lokalen Stormlyktan mellan klockan 18.00 – 

19.00. Då träffas ofta de båda vicevärdarna 
och diskuterar många gånger olika problem 
som kan uppstå, till exempel fakturor eller an-
drahandsuthyrningar. Men Margareta är oftare 
än så i lokalen, vanligen flera gånger i veckan, 
eftersom att hon inte hinner och kan göra allt 
under måndagen. Arbetsuppgifter Margareta 
genomför är följande: 

• Går igenom och kontrollerar posten. 

• Betalar fakturor, oftast är det cirka 30 styck-
en i månaden. (Det är alltid vicevärden eller 
någon annan i styrelsen som attesterar 
dem.) 

• Betalar även skattebetalningar och löneut-
betalningar. 

• Dessutom konterar hon fakturorna, det vill 
säga skriver in fakturan så den hamnar på 
rätt ställe i uppföljningen. (Konteringen 
brukar hon göra hemma hos sig.) 

• Delar ut hyresavier och ändrar namn på 
dessa i de fall lägenheten bytt ägare. 

• Kontrollerar även hyresinbetalningarna så 
det inte blir för mycket, för litet betalt eller 
inte betalas alls från oss bostadsrättsinne-
havare. 

• Sköter även nyckelrekvisitioner. 

• Hanterar listan för parkeringsplatser. 

• Sköter utbetalningar av reparationsfonder. 

• Vid lägenhetsförsäljningar kommer det ofta 
frågor från mäklarna som hon svarar på.

• När köparen ska godkännas kontrollerar 
Margareta så den personen i nuläget inte 
ligger hos kronofogden. 

• När nya ägare till en lägenhet kommer 
sköter hon hanteringen av pantsättning av 
lägenheten. 

   Skrivet av Lena Sundin.
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Styrelsen vill önska alla en riktigt

God Jul och Gott Nytt år!


