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Hej	  medlemmar	  och	  boende	  inom	  Brf	  Vikingen	  6!	  	  
	  
Då	  hösten	  är	  här	  är	  det	  snart	  dags	  för	  höststädning,	  där	  alla	  boende	  gemensamt	  städar	  
och	  gör	  vår	  gård	  fin.	  Under	  städdagen	  bjuds	  det	  på	  kaffe	  och	  tilltugg	  för	  att	  hålla	  energin	  
uppe.	  Det	  kommer	  även	  att	  delas	  ut	  luftfilter,	  som	  är	  färdigklippta	  och	  med	  en	  högre	  
kvalité	  än	  tidigare.	  Har	  man	  inte	  möjlighet	  att	  närvara	  på	  städdagen	  men	  behöver	  byta	  
filter	  så	  vänligen	  skicka	  ett	  mail	  till	  styrelsen	  med	  lägenhetsnummer	  samt	  antal	  
ventilationsuttag	  som	  finns	  i	  lägenheten.	  Höst	  städningen	  kommer	  äga	  rum	  den	  25	  
oktober,	  med	  start	  kl.11	  men	  det	  går	  givetvis	  bra	  att	  ansluta	  senare.	  Med	  förhoppning	  
om	  att	  så	  många	  som	  möjligt	  hjälper	  till	  att	  hålla	  gården	  i	  ett	  gott	  skick!	  	  
	  
Styrelsen	  har	  tagit	  ett	  beslut	  gällande	  utbyte	  av	  gårdens	  inner	  staket,	  det	  kommer	  att	  
gjutas	  nya	  hål	  för	  stolpar	  samt	  ett	  nytt	  staket	  i	  trä	  kommer	  att	  byggas	  under	  2015.	  	  
	  
Den	  ombildade	  hyresrätten	  i	  port	  63	  är	  nu	  såld	  genom	  Bjurfors.	  Lägenheten	  i	  port	  64	  är	  
snart	  klar	  med	  ytskicksrenoveringen	  som	  utförts	  av	  SWEMÅL	  Bygg	  och	  måleri	  AB	  och	  
kommer	  därefter	  att	  läggas	  ut	  för	  försäljning	  genom	  Bjurfors.	  	  
	  
Styrelsen	  har	  sett	  över	  möjligheten	  att	  sänka	  föreningens	  ränteutgifter	  och	  har	  därför	  
tagit	  en	  kontakt	  med	  samt	  träffat	  ett	  ombud	  från	  Räntekollen	  i	  Sverige	  AB.	  Räntekollen	  
är	  en	  fristående	  räntemäklare	  som	  hjälper	  bostadsrättsföreningar	  att	  sänka	  sina	  
lånekostnader,	  styrelsen	  har	  beslutat	  att	  anlita	  Räntekollen	  för	  att	  se	  över	  möjligheten	  
för	  föreningen	  att	  sänka	  sina	  lånekostnader.	  
	  
Parkeringshuset	  Lidret	  har	  flera	  lediga	  parkeringsplatser,	  även	  parkeringsplats	  för	  
motorcykel	  som	  är	  nytillkommet.	  Är	  man	  intresserad	  av	  parkeringsplats	  för	  bil	  eller	  
motorcykel	  så	  kontakta	  Deloitte.	  Kontaktuppgifter	  samt	  informationen	  som	  krävs	  för	  att	  
ansöka	  om	  parkeringsplats	  finns	  på	  föreningens	  hemsida	  under	  fliken	  ”Parkering”.	  	  
	  
Det	  har	  genomförts	  en	  besiktning	  av	  samtliga	  hissar,	  där	  det	  visade	  sig	  att	  några	  hade	  
brister	  varav	  en	  allvarlig.	  Felen	  på	  hissarna	  är	  nu	  åtgärdade.	  
	  
Hans	  Hällström	  har	  avgått	  som	  ordförande	  samt	  gått	  ur	  styrelsen	  den	  22	  augusti	  2015,	  
ny	  ordförande	  i	  Brf	  Vikingen	  6	  är	  Mehdi	  Akhondi	  som	  tillträdde	  per	  omgående.	  
	  
Vi	  måste	  åter	  igen	  uppmana	  om	  att	  hålla	  entrédörrarna	  stängda,	  förutom	  att	  vi	  släpper	  
in	  skadedjur	  och	  obehöriga	  så	  släpper	  vi	  även	  nu	  i	  kallare	  tider	  in	  kyla	  som	  inte	  bara	  
kyler	  ner	  entréerna	  utan	  även	  hela	  fastigheten,	  med	  lägenheterna	  inkluderat!	  	  
	  	  
Vi	  önskar	  alla	  boende	  en	  fortsatt	  fin	  höst!	  
Styrelsen,	  Brf	  Vikingen	  6	  


