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Hej	  medlemmar	  och	  boende	  inom	  Brf	  Vikingen	  6!	  	  
	  
	  
Nu	  i	  mörkare	  tider	  &	  julen	  snart	  är	  här	  vill	  passa	  på	  att	  citera	  Brandskyddsföreningen;	  
”Hemmet	  är	  vår	  trygghet.	  Där	  umgås	  vi	  med	  familj	  och	  vänner	  och	  njuter	  av	  värme	  och	  
samvaro.	  Det	  är	  sannolikt	  vårt	  livs	  viktigaste	  plats.	  Samtidigt	  är	  det	  samhällets	  
vanligaste	  brandplats.	  Bränder	  i	  bostäder	  är	  mer	  än	  dubbelt	  så	  vanliga	  som	  bränder	  i	  
alla	  andra	  byggnader	  tillsammans.	  Så	  se	  till	  att	  skydda	  ditt	  hem	  genom	  att	  ha	  fungerande	  
brandvarnare,	  brandfilt	  och	  brandsläckare.”	  I	  och	  med	  detta	  vill	  vi	  påminna	  att	  ha	  som	  
rutin	  att	  byta	  batterier	  i	  sina	  brandvarnare	  varje	  år	  vid	  förslagsvis	  1:a	  advent.	  	  
	  
Innerstaketet	  på	  gården	  är	  nu	  utbytt	  och	  arbetet	  med	  det	  är	  klart	  och	  vi	  har	  fått	  bra	  
feedback	  från	  boende	  på	  gården.	  Lekutrustningen	  är	  upprustad,	  gungorna	  har	  fått	  ett	  
skydd	  på	  kedjorna	  och	  gungbrädan	  är	  även	  den	  åtgärdad.	  
	  
Det	  har	  kommit	  till	  vår	  kännedom	  att	  andra	  saker	  än	  cyklar,	  så	  som	  leksaker	  ställs	  i	  
cykelrummen,	  därför	  vill	  vi	  uppmana	  samtliga	  att	  plocka	  bort	  dessa	  då	  cykelrummen	  är	  
avsedda	  enbart	  för	  cyklar.	  Plockas	  inte	  dessa	  bort	  innan	  31	  december	  2015	  så	  kommer	  
styrelsen	  se	  till	  att	  sakerna	  forslas	  bort	  i	  början	  av	  januari	  2016.	  
	  
Det	  har	  även	  uppmärksammats	  att	  skräp	  står	  i	  källarutrymmena,	  samt	  i	  portarna	  vilket	  
är	  absolut	  förbjudet	  med	  hänsyn	  till	  stor	  brandrisk.	  Därför	  får	  det	  inte	  ens	  ligga	  
dörrmattor	  eller	  annat	  i	  portarna	  samt	  gemensamma	  källarutrymmen.	  
	  
Vi	  vill	  påminna	  om	  att	  alla	  betydande	  ändringar/ombyggnader	  av	  
bostadsrättslägenheten	  måste	  godkännas	  av	  styrelsen	  för	  Brf	  Vikingen	  6	  innan	  arbete	  
får	  påbörjas.	  Skriftlig	  beskrivning,	  ritning	  eller	  annan	  dokumentation	  som	  på	  ett	  tydligt	  
sätt	  visar	  ändringen	  ska	  lämnas	  till	  styrelsen.	  	  Fyll	  i	  blanketten	  ”Bygganmälan”	  och	  
skicka	  till	  Styrelsen	  senast	  4	  veckor	  innan	  planerad	  byggstart.	  
	  
Styrelsen	  får	  in	  många	  samtal	  och	  mail	  med	  frågor	  om	  parkering	  på	  Mjölnerbacken	  samt	  
frågor	  kring	  parkeringsböter.	  Styrelsen	  vill	  med	  detta	  påminna	  om	  att	  detta	  inte	  
hanteras	  utav	  Brf	  Vikingen	  6.	  Alla	  frågor	  kring	  parkering	  och	  allt	  som	  hör	  där	  till	  skall	  
skickas	  till	  Vikingens	  Samfällighetsförening	  (SFF)	  på	  e-‐post:	  mjolner.trafik@gmail.com	  
	  
	  
Vi	  önskar	  er	  en	  fortsatt	  fin	  vinter!	  
Styrelsen,	  Brf	  Vikingen	  6	  
	  


