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Facebook	  för	  medlemmar,	   Styrelsen	  når	  du	  via	  e-‐post:	   Besök	  vår	  hemsida:	  
	   gå	  med	  idag:	  BRF	  Doktorn	   info@brfdoktorn.se	   www.brfdoktorn.se	  
	  

Stämmobeslut	  	  
Vi	  har	  haft	  extra	  föreningsstämmor	  för	  att	  ändra	  stadgarna	  §	  4	  och	  §	  48.	  Stämman	  har	  godkänt	  
propositionerna.	  Sammanfattningsvis	  handlar	  förändringarna	  dels	  om	  att	  vi	  har	  möjlighet	  att	  ta	  ut	  
en	  avgift	  mot	  medlem	  som	  hyr	  ut	  sin	  bostadsrätt	  i	  andra	  hand	  och	  dels	  om	  ett	  nytt	  regelverk	  från	  
2014	  med	  nya	  redovisningsregler	  som	  påverkar	  föreningens	  resultat	  och	  gör	  att	  man	  måste	  kunna	  
redovisa	  ett	  underskott,	  utan	  att	  behöva	  chockhöja	  avgifterna.	  
	  
Det	  har	  även	  beslutats	  att	  styrelsen	  får	  undersöka	  möjligheten	  att	  stycka	  av	  delar	  av	  föreningslokal	  
för	  omvandling	  till	  bostadsrättslägenhet.	  För	  mer	  information,	  vänligen	  kontakta	  styrelsen	  eller	  läs	  
tidigare	  kallelser	  för	  detaljer.	  
	  
Cyklar	  på	  gårdarna	  
De	  som	  har	  cyklar	  ståendes	  på	  gårdarna,	  vänligen	  flytta	  dem	  till	  cykelförråden	  före	  snön	  kommer	  
så	  att	  plogbilarna	  kan	  komma	  fram.	  
	  
Fönster	  med	  ventiler	  och	  filter	  
Information	  till	  nyinflyttade	  men	  även	  en	  påminnelse	  till	  övriga,	  det	  är	  väldigt	  viktigt	  att	  ventilerna	  
på	  samtliga	  fönster	  i	  lägenheten	  är	  riktade	  utåt.	  När	  det	  blir	  kallare	  utomhus	  är	  det	  lätt	  att	  man	  
frestas	  stänga	  ventilerna	  men	  detta	  påverkar	  dessvärre	  ventilationen.	  
	  
Balkongdörrarna	  
Vissa	  kanske	  har	  fått	  problem	  med	  kärvande	  balkongdörr	  som	  inte	  går	  att	  stänga	  ordentligt?	  Det	  
löser	  du	  enkelt	  genom	  att	  till	  exempel	  köpa	  en	  liten	  flaska	  låsspray	  på	  bensinstationen	  och	  spreja	  
in	  i	  de	  hål	  som	  är	  på	  sidan	  på	  balkongdörren.	  	  
	  
Påminnelse	  om	  brandvarnare	  
Nätverket	  Aktiv	  mot	  brand	  har	  startat	  ett	  initiativ	  med	  syftet	  att	  få	  fler	  att	  testa	  sin	  brandvarnare	  
regelbundet.	  Registrera	  ditt	  telefonnummer	  på	  www.skyddadigmotbrand.se	  så	  får	  du	  kostnadsfria	  
påminnelser	  via	  SMS	  när	  det	  är	  dags	  att	  testa	  din	  brandvarnare.	  	  
	  
Parkeringsplatser	  
Det	  är	  svårt	  med	  parkering	  så	  när	  ni	  märker	  att	  bilar	  blir	  stående	  längre	  än	  tillåtna	  sju	  dagar	  på	  	  
7-‐dygnsparkeringarna	  –	  kontakta	  Stockholms	  Stad	  på	  tel.nr.	  08-‐651	  00	  00	  eller	  felanmäl	  direkt	  på	  
webben:	  www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Felanmalan-‐och-‐synpunkter/	  
	  
Inför	  de	  kommande	  helgerna	  vill	  vi	  i	  styrelsen	  passa	  på	  att	  önska	  alla	  en	  God	  Jul	  &	  Gott	  Nytt	  År!	  
	  
Med	  vänliga	  hälsningar	  
	  
Styrelsen	  
Brf	  Doktorn	  
	  

	  
	  


