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Information till boende i brf Odense
Klimathot, krigseffekter och kriminella
Framtiden det närmaste året kunde se bättre ut. För oss grannar med gemensamt
medlemskap i bostadsrättsföreningen Odense krävs att vi stöttar varandra den här
vintern i krigets spår. Vårt boende ska vara tryggt och fungera även under stresstester
som höga kostnader för värme, vi måste hålla förbrukning av varmvatten och el på
ett minimum. Det här brevet innehåller som vanligt ett antal småärenden som vi
behöver lösa så att vi kan fokusera på viktiga frågorna. Vi har varit tvungna att höja
avgiften med 10 procent men det finns föreningar som höjt med 30. Styrelsen
behöver fokusera på de större frågorna så att vi inte behöver höja avgifterna igen. Låt
oss alla hjälpas åt att hjälpa alla de som inte har förstått vad som är tillåtet i
miljöstugan, vad som inte hör hemma i matavfall, hur man gör i tvättstugan, att
fimpar ska tas hem och slängas.
Under ett par års tid har styrelsen fått in rapporter om misstänkt kriminell aktivitet.
Styrelsen har agerat och vi tror att vi nu är fria från skumraskaffärer. Ser du något,
rapportera till styrelsen så ska vi titta närmare på det och agera därefter. I brf Odense
finns ingen tystnadskultur, här förebygger vi gänguppgörelser genom att alla spanar,
registrerar och rapporterar. Vi står upp mot våldet och agerar mot minsta misstänkt
aktivitet. Barn ska vara trygga, här polisanmäler vi. Styrelsen tvekar inte att
omedelbart vräka vilket är tillåtet enligt lag. Misstänker du att någon i ditt hushåll har
droger eller vapen hemma, se till att de försvinner omedelbart. Innan grannarna
klagar och styrelsen måste agera så att du sägs upp.
Styrelsen har nya vattenskador, läckage i värmesystemet, mörka gårdar och annat
med fastigheten som kräver tid. Vi måste alla hantera irritationer bättre. Ofta har de
som gör fel inte förstått och behöver upplysas. Ta den extra
tiden om du ser felaktigt beteende och rätta. Medan vi jobbar på
för en sund ekonomi och tryggt boende.

Stämman
Från stämman i maj kan vi rapportera att styrelsen fått en ny
medlem, Tahir Hussein i J95 går in som suppleant. Ny
ordförande är Erika Calderon Diaz i J43. Tidigare ordföranden,
Joakim Nordblom, är kvar som suppleant med ambitionen att
avsluta de ärenden han drivit. Ordinarie ledamöter är Lollo
Blomqvist, Malin Bergh, Lina El Masri samt Rumeysa
Göcmenoglu. Till suppleanten omvaldes Lena Renholm.
Brf Odense
Jyllandsgatan 79, 164 47 Kista
www.brfodense.com info@brfodense.com fb: Brf Odense

På stämman diskuterades höjningen av avgiften och bland annat förtydligades att
ekonomin i föreningen är god. Föreningens lånenivå definieras som en mellanhög
belåning. Det finns en rejäl buffert för plötsliga kostnader men den ska inte användas
till vanliga löpande utgifter, därav höjningen i somras. Att vi redovisar en förlust har
inget med vår likviditet och dagliga ekonomi att göra, det hänger ihop med att
reglerna ändrats för avskrivningar. Regeländringarna har medfört att de har
tredubblats sen föreningen bildades och i teorin uppstår en skuld till framtida
medlemmar. Men det är i teorin, i praktiken täcker föreningens inkomster våra
löpande utgifter och vi har två års utgifter som reserv.

Förvaltningsfrågor
Städdag 9 oktober, söndag!

För att uppmuntra fler att delta i arbetet med att klippa gemensamma buskar med
mera provar vi att ha städdagen en söndag istället. Tänk på att beskära egna träd och
buskar innan så att vi alla kan fokusera på de gemensamma ytorna. Som belöning
bjuds på gofika och grillad lunch. Samling kl 10, lunch för de som jobbat kl 13.

Nya öppettider i miljöstuga/återvinning

Efter att i många år haft två tider på grund av att förbjudet avfall lämnas i
miljöstugan utökar vi nu till fler tider. Nu är tiderna kl 19-20 tisdag, onsdag och
söndag samt söndagar kl 12-13. Följ instruktionerna vid kärlen och ser du någon
som gör fel, till exempel lämnar färg eller kemikalier, ta några minuter att förklara.
När reglerna inte följs försvåras återvinningen, föreningen får betala straffavgifter
och i slutändan är det du som betalar för andras fel. Vi hoppas slippa begränsa tiden
igen. Det är inte styrelsens uppgift, mer än din, att stoppa missbruket av miljöstugan.
Apropå miljöfrågor, i Stockholm är bara tillåtet att tvätta bilen på plats som är avsedd
för biltvätt, gäller även sköljning med vatten. Använd biltvätt eller gör-det-själv-hall.

Kallt ute, kallt inne också?

I några hus verkar värmen vara helt borta, vi tittar på orsaker. Vi har ett läckage i
värmesystemet, någonstans blir det blött och värmen kostar mer än nödvändigt. Vi
ser det på ett expansionskärl i undercentralen som måste fyllas på varje vecka. Så
länge expansionskärlet inte blir tomt påverkas inte värmen i husen. Men
expansionskärlet har tömts en gång varför alla måste lufta sina element för att få
värmen att fungera. Luften bildar proppar som hindrar vätskan att flöda. Om du har
luftat elementen och de ändå inte blir varma när det varit 5-10 grader en natt ska du
felanmäla till Storholmen. Det kan vara fel på termostaten, de är ålderstigna och
behöver bytas ut på sikt. Vrid termostaten fram och
tillbaka ett par gånger och lämna den på 5. Om det
varit under 10 grader ute i ett antal timmar ska
elementet vara varmt inom en halvtimme. Om det
fortsatt är kallt kan du mejla styrelsen och få ersättning
för att köpa ett elektriskt element som det på bilden
samt bidrag till elförbrukningen.
Beroende på hur arbetet med att hitta läckan fortskrider
och vilka som felanmäler kommer inte alla få nya
termostater direkt, en del kommer vi avvakta att byta
tills läckan hittats. När husen en gång byggdes sattes

bara ett fåtal avstängningsventiler på värmesystemet. För att kunna hitta läckan
måste vi först installera fler avstängningar för att kunna se vid vilket hus
värmevätskan försvinner. Den entreprenör som utför arbetet kommer komma med
information om dagar då värmen kommer stängas av för att arbetet ska kunna
genomföras. De kommer tömma systemet på vatten och varje gång kommer du
behöva lufta alla elementen igen.
Vi måste alla anstränga oss att begränsa varmvattnet. Det går åt mycket energi att
värma vatten. Använd kallvatten mer. Stäng av duschen medan du schamponerar
håret eller tvålar in dig. Använd badkar bara undantagsvis.

Vattenskador

Alla måste undersöka sina badrum för att förebygga vattenskador. Varje vattenskada
som inträffar kostar alla medlemmar 1 100 kr i direkt kostnad för självrisken. För
varje skada höjs vår årliga försäkringspremie med minst lika mycket, en kostnad som
förblir förhöjd i många, många år. Som drabbad medlem kostar det förstås betydligt
mer, förutom att badrummet blir oanvändbart i 3 till 6 månader. Vi kommer troligen
besikta orenoverade badrum, berörda kommer informeras inför det.

Felanmälan och krysslista

Du kan hjälpa till att minska våra kostnader för felanmälan! Vår förvaltare
Storholmen har en lista med frågor och svar på www.storholmendirekt.se där det
finns svar på de vanligaste frågorna. Ett samtal till dem kostar cirka 1 000 kr. De tar
betalt alla ärenden, även för att säga att ”det är medlems ansvar, du sköter det själv”.
Kolla även krysslistan innan du skapar ärende hos Storholmen. Om du undrar om det
är du eller föreningen som ska åtgärda något så finns krysslistan på vår hemsida där
allt listas. Till exempel om du tycker dina fönster behöver målas, det framgår i
krysslistan att du ansvarar för det själv. Hör av dig om något som saknas i listan!

Sortering av matavfall, hushållssopor och grovsopor

När matavfallssortering blir obligatorisk 2023 får matavfall inte slängas i vanliga
hushållssoporna längre. Vi har nu 6 kärl för matavfall stående nära de gamla
tunnorna för hushållsavfall. Det finns plastpåsar som är märkta med ”matavfall”, de
får inte användas, endast papperspåsarna är tillåtna i Stockholm. Vi är hjärtligt trötta
på att flytta felaktiga sopor till vanliga hushållssopor och det är fullständigt ohållbart
när vi är tre gånger så många som använder kärlen. Lär de som du ser gör fel.
Det verkar också varit några som slänger grovsopor i hushållssoporna, under andra
kvartalet var det 2 ton mer sopor än vanlig vilket kostade föreningen 5 000 kronor
extra. Vi måste alla hålla utkik för att kunna stoppa om när någon slänger fel, det kan
också vara någon som passerar med bil som slänger.

Grannfrågor
Rävar är skadedjur, råttor gillar fallfrukt

I våras hade vi en rävmamma med ungar i området. Det fanns
en plan att skrämma dem att flytta men det misslyckades.
Anticimex tillkallades som fångade två ungar. Sedan dess har
de bara synts vid ett par tillfällen. Om du ser rävarna, skräm
dem så de flyttar annars kommer Anticimex tillkallas igen.

Råttor lockas av fallfrukt. Du som har fruktträd ska plocka upp din fallfrukt, även
den som kommer på föreningens gångvägar. Har du en granne med fruktträd är det
du som ska plocka upp på din tomt. Vill slippa hantera fallfrukt ska du prata med
grannen och be att hen beskär sitt träd. Vill denne inte beskära får hen plocka upp
även på din tomt. Mindre mängder fallfrukt som läggs i matavfallspåsar kan slängas
som matavfall. Större mängder ska köras till återvinningscentral. De får inte slängas i
miljöstugan.

Tvättstugeproblem

Det är några som fortfarande inte förstått vilka fack som ska användas till
pulvertvättmedel, flytande tvättmedel och sköljmedel. Som glömmer göra rent
luddfiltren. Som inte sopar efter sig, än mindre skurar. Som fyller soppåsen med
plastförpackningar och stora tvättmedelskartonger trots skyltning om att de ska hem
och till miljöstugan. Styrelsen kan bara informera om vad som gäller, vi kan inte vara
ordningsvakter och stå utanför och bevaka.
Du som brukar tvätta en viss tid, gå dit lite tidigare och lär den som är innan hur hen
ska göra. Du som är osäker, fråga någon. Det här måste vi kunna klara som grannar
utan att blanda in styrelsen. Om du har ett konkret förslag om vad som kan göras är
du välkommen att kontakta styrelsen för genomförande. Sätta upp kameror är inte
aktuellt.

Rök från grillning

I våra ordningsregler står det att man ska vara extra hänsynsfull vid grillning. Det är
inte förbjudet att grilla även om det ryker till grannen. I god anda visar den som
grillar hänsyn men den som får rök på sig får stå ut.

Högljudda barn

Det är härligt att vi har många barn som leker så bra med varandra! I vissa lekar är
det naturligt att det blir högljutt och det får vi som sitter i solen och fikar leva med.
Men nu verkar det som att det blivit normalt att skrika till varandra istället för att
prata och då blir det väldigt många bullriga timmar. Det är bättre att föräldrar pratar
med sina barn än att grannar gör det.

Dina grannar: Erika, Joakim, Lena, Lina,
Lollo, Malin, Rumeysa och Tahir
(styrelsen)

