
 
 

Nyhetsbrev Brf Henriksdalskajen           Maj 2015 

Ny styrelse 

På årsstämman valdes en ny styrelse: 

Gert Svensson, ordförande 

Jacob Bolin, Sekreterare 

Nils Storhagen, Kassör 

Carola Essö 

Bo Westmar 

 

Driftia 

Föreningen har avtal med Driftia som sköter vår fastighet. Driftia tillsynar Fendergatan varannan torsdag. Boende får 

gärna anmäla fel, till exempel stopp i sopsugen eller problem med entrédörrarna, till Driftia så att vi tillsammans kan 

hjälpas åt att ta hand om vår fastighet. Felanmälan kan göras vardagar mellan kl. 08:00 och 16:00, telefonsvarare och 

anmälan via e-post under övrig tid Hemsida www.driftia.se, tfn: 08-744 44 33. Om orsaken till felet ligger inom 

bostadsrättsinnehavarens ansvar (se info på www.brfhenriksdalskajen.se) kommer kostnaden att faktureras 

bostadsrättsinnehavaren direkt. 

 

Trivselregler för vår gemensamma trivsel 

Föreningen Trivselregler på vår hemsida - http://brfhenriksdalskajen.se.  

 Det är inte tillåtet att grilla med kol på balkongerna. Skälet till detta är att det lätt osar in hos grannarna vilket 

naturligtvis är störande. Däremot tillåts elgrill och gasolgrill. Om man bor i flerbostadshus så får gasolen inte 

förvaras inomhus.  

 Oönskad post ska inte läggas på den gemensamma brevlådan, utan ska kastas. Annars ligger oönskad post 

och tidningar kvar på den gemensamma brevlådan och skapar en tråkig, skräpig miljö för oss alla.   

 

Ventilation 

Ventilationen är viktig i lägenheterna och för att uppnå en bra inomhusmiljö (både men hänsyn till ventilation och 

värme) måste ventilerna ovanför fönstret vara öppna. Kontrollera gärna att dina fönsterventiler är öppna. Ventilerna 

öppnas genom att ”trycka de svarta knapparna utåt”. Ett tips för att få bättre prestation på köksfläkten är att gärna 

öppna en balkongdörr på glänt, så suger fläkten över spisen bättre. Undvik att vädra med din ytterdörr under 

matlagning, eftersom matos kan sprida sig i trapphuset.    

 

Hemsidan 

Bfr Henriksdalskajen har en egen hemsida www.brfhenriksdalskajen.se. På hemsidan lägger vi upp information och du 

kan även hitta svar på vanliga frågor. 

 

Info om närområdet 

Thairestaurangen Bees har stängt och inom kort kommer en hamburgerrestaurang att öppna i samma lokal.  

 

Trevlig sommar!  

STYRELSEN 

http://www.brfhenriksdalskajen.se/

