
VILL DU BOKA 

ÖVERNATTNINGSRUMMET? 

Skriv ditt namn och 
lägenhetsnummer i 
kalendern utanför 
övernattningsrummet (i 
källargången mellan 
Viskgatan 10B & C), 
Bokningen är bindande. 
Man får boka max 5 dagar 
åt gången till en kostnad av 
100kr/dygn 

KÄNNER DU FÖR ATT 

BASTA?

Max en bokning åt gången och två 
timmar/ tillfälle  

Kostnad 15kr/tillfälle  Bastu kan 
ej utnyttjas då 
övernattningslägenheten är 
uthyrd. 

SNICKARBOA! 

Mittemot övernattningsrummet 
i källargången mellan Viskgatan 
B & C finns vår gemensamma 
snickarboa. Den kan användas 
efter bokning. 
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För att boka dessa 
utrymmen kontakta 
Marianne Wulff: 
072-202 22 21

Från 1 juli kommer vi på Brf Facklan ha en 
ny hemsida. Denna finner ni på länk:http://
facklan.hsbbrfwebb.se. Här kommer ni hitta 
samma information som tidigare samt ha 
möjlighet att komma i kontakt med oss i 
styrelsen via mail eller kontaktformulär. 
Vår hemsida kommer även finnas länkad 
via HSB Nordvästra Skånes hemsida 
(se https://www.hsbnvs.se/).  
Om ni upplever att det saknas någon 
information på hemsidan är ni välkomna att 
kontakta oss!

Reservera lördagen 26 maj!  
Vi ställer till med grillfest för alla som 
bor i vår förening och firar 
försommaren på vår innergård! Håll 
utkik efter mer info i trappuppgången  

OBS! Under förutsättning 
med tillräcklig antal 
anmälningar.
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Projekt under året som gått

Underhåll 

Bostadsrättsinnehavaren ska på egen bekostnad hålla lägenhetens inre 
med tillhörande utrymme i gott skick.  

Vid ombyggnader som innebär ingrepp i ventilation, vatten och avlopp, 
bärande väggar och liknande. Ta alltid kontakt med förvaltaren för att 

säkerställa att åtgärden inte inverkar på fastighetens viktiga funktioner. 

Är du osäker på vem som underhåller vad kontakta gärna vår förvaltare, 
042-19 95 14. 

Extratvätt ?? 
Vet du om att du 
kan använda 
tvättstuga nr 3 
vid behov? 
Är den ledig  så 
kan denna 
användas utan 
bokning.  
Obs det ingår 
inget torkrum 
till denna 
tvättstuga. Glöm 
inte att hänga 
tillbaka nyckeln 
samt städa  när 
du är färdig. 

Buskaget är borta intill 
huset och nu finns plats 
för att parkera cyklar. 
Men tänk på att inte 
ställa din cykel för långt 
ifrån huset så att det 
hindrar passage.

Nu är grindprojektet klart!

Viktigt- låt grinden öppna sig 
själv även om det 
går långsamt. 
Mekaniken är 
känslig och tål 
inte att man 
trycker upp den 
med våld. 




ANSLAGSTAVLA

VI VÄLKOMNAR VÅRA NYA MEDLEMMAR

till er rökare på 
balkongerna som 

använder askkopp!

Behöver du nya nycklar? 
Ring HSB 042-199500 
HSB ombesörjer 
beställningen av din nyckel. 
Du hämtar den själv hos 
Öbergs lås, Gasverksgatan 
25. 
En ny nyckel kostar 255 kr.  

Behöver du en ny tagg? 
Skicka ett meddelande via 
kontaktformuläret på 
hemsidan eller ta kontakt 
med styrelsen. En ny tagg 
kostar 450:- 

Vi förebygger inbrott 
genom att anmäla 
borttappade nycklar 
och taggar genom 
kontaktformuläret på 
hemsidan. 

Är du intresserad av 
att hyra en lokal? Det 
finns extra utrymme i 
källaren för förvaring. 
Kontakta styrelsen så 
berättar vi mer. 

Hög ljudnivå bör inte förekomma 
mellan kl 23.00 och 07.00 

Philip Koziarski, Viskgatan 8B 

Michael Karlsson, Tranemansgatan 44 

Thomas Lundqvist, Viskgatan 10A 

Johan Carlsson , Tranemansgatan 44 

Oliwer Nomén, Tranemansgatan 42 

Janidja Milovanovic, Viskgatan 8B 

Helena Björk, Tranemansgatan 44 

Carl Andersson, Viskgatan 10B 



STYRELSEN 2017-18

Felanmälan 
042 - 199590 
Öppettider: 
Har öppet dygnet runt. 
Felanmälans jourtelefon är öppen 
från 16.00, observera endast vid 
akuta ärende.   

Ordförande
Pia Sundberg

Viskgatan 10 B (tel: 0733-004922)

Sekreterare
Kay Wulff

Viskgatan 8A

Ledamot
Marianne Wulff

Viskgatan 8B

Ledamot
Stellan Trulsson 
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Ordförande har ordet

Hemsidan  

http://facklan.hsbbrfwebb.se 

BRF Facklans förvaltare  
Anders Modig  
042 - 199514 
Anders.modig@hsbhbg.se 

Som alla säkert sett så har föreningen satsat både på nya 
projekt och att få ordning på en gammal tråkig läckande 
historia. Styrelsen beslutade hösten-17 att en entreprenör 
skulle anlitas för att undersöka vad som orsakade 
vatteninträngningen i källaren. Marken ovanför vår fastighet 
får vid mycket regnande alltför hög fuktighet, och vattnet 
tränger igenom husgrunden då grundvattennivån stiger. Den 
direkta orsaken till vattenläckan konstaterades bero på att den 
gamla dagvattenledningen (regnvatten från taket) som då gick 
direkt in i huset ej blivit pluggad vid omläggningen under 80-
talet. Även dräneringen var skadad och behövdes läggas om. I 
samband med detta sattes det även upp en Platonmatta för att 
skydda husgrunden mot markfukt. Efter dessa åtgärder har 
endast små mängder fukt konstaterats mot tidigare ca 100 liter 
vatten/dygn. Kommunen kommer under våren att höja 
kantstenen och lägga om trottoarstenen i hörnan 
Tranemansgatan/Viskgatan för att förhindra att regnvatten 
som kommer från Örebrogatan rinner upp på trottoaren. 
Styrelsens uppgift är att sköta ekonomin, underhålla 
fastigheten på bästa sätt och ibland göra förändringar. Som 
bostadsrättshavare har du möjlighet att ta del av vad som 
händer i föreningen på årsmötet som hålls i november, samt via 
Årsredovisningen. Vill du vara med och påverka ditt boende- ta 
kontakt med någon i styrelsen och bli medlem. Inga 
förkunskaper krävs men du lär dig mycket. Det behövs ständigt 
fyllas på då medlemmar flyttar. Har du inte möjlighet att 
engagera dig kan du ändå göra mycket genom att göra rätt- vid 
källsorteringen, i tvättstugan och genom att inte skräpa ner. 
Kort sagt- var en god granne, hjälp till och sköt om vår 
fastighet! 
Är du nybliven medlem i Brf Facklan? – Ett tips - det finns 
mycket information om vårt boende i Trivselregler på hemsidan 
www.brffacklan.se Vill du gå på en informationsträff den 20 
september? HSB Nordvästra Skåne välkomnar nya medlemmar 
i HSB och erbjuder en träff i Ramlösa i HSBs lokaler. Anmäl dig 
via info@hsbhbg. 
Till sist- Alla är hjärtligt välkomna till vår gemensamma 
grillfest den 26 maj och naturligtvis kommer det att finnas 
vegetariskt alternativ! 
Ordförande Pia Sundberg
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