
 

 

 

 

 

 

Information.  17 Mars 2020 

 
INNEHÅLL                     

- Viktiga datum för våren 

- Värmepumpar 

- Ytterdörrar 

- Försäkringar 

- Inloggning till SBC 

      

 Nedanstående datum är de som beslutats, men i rådande situation med COVID 19, 

kan nya besked komma. Händelseutvecklingen kan vi inte råda över, men 

informationen här nedan är vad som gäller fram till att annat sägs.   

Ta hand om er. 

/ Gunnar. 

   

Viktiga datum för våren är följande. 

 

• Städdag är beslutad till 2 Maj. Datum satt tillsammans med Renova och 

styrs till stor del av dom då detta ingår i kommuns Grovsophämtning. Mer 

information om städdagen kommer när det närmar sig. 

 

• Årsmöte kommer att hållas i sedvanlig lokal, Kristinedalskyrkan  

Den 2 Juni Kl 19:00.  Önskar någon lämna in Motion som skall behandlas, 

skall den vara inlämnad till någon i styrelsen senast 31 Mars. Kallelse med 

bokslut mm kommer i god tid innan mötet. 

 

Värmepumpar. 

Vår hustomte Stig-Arne har samordnat ett flertal Garantibesiktningar tillsammans 

med Intemp av våra pumpar. Det är värt att poängtera, att ni kontrollerar att det inte 

finns igensättning i slangarna och i den lilla “koppen”. Några droppar Klorin i 

“koppen” samtidigt som ni kontrollerar/rengör filtet kan hjälpa till att hålla rent.  

 

Ytterdörrar. 

Föreningen har tidigare bytt ut ytterdörrar som varit i dåligt skick. Vi har gjort en yttre 

inventering av dörrarna, men önskar att ni som har problem eller fel på era ytterdörrar 

lämnar bifogad enkät till områdesansvarig senast 31 mars. 

Har man större problem även med förrådsdörr kan ni komplettera detta på enkäten. 

 

Försäkringar. 

Det har inkommit önskemål om att vi bör informerar om de försäkringar som gäller 

medlemmar, och som ingår i den försäkring som tecknas av BRF Husaren hos 

Länsförsäkringar. Detta framgår även av dokument som ni kan hitta på vår vår 

hemsida. www.brfhusaren.se 

http://www.brfhusaren.se/


 

 

 

 

 

 

Aktuella villkor på hemsidan håller på att uppdateras i närtid, och här nedan beskrivs 

villkoren och vad som ingår bara övergripande, mer detaljer kan läsas på hemsidan.  

Kompletta villkor kan begäras från LF men finns även hos styrelsen. 

 
* Kollektiv Bostadsrätts Kollektiv  Gällande villkor enligt V513:8 

 
Försäkringen omfattar bl.a. 

• bostadsrättslägenhet om bostadsrättshavaren är reparations- och underhållsskyldig enligt 

bostadsrättslagen eller föreningens stadgar,  

• fast inredning inklusive inglasad balkong eller altan som bostadsrättshavaren bekostat,  

  

Försäkringen gäller för  bl.a (enligt villkor). 

* Skada genom brand, vatten och inbrott samt glasskada.  

* Dessutom gäller försäkringen för ytskikt och tätskikt vid en ersättningsbar vattenskada. En 

förutsättning är att arbetet med ytskikt och tätskikt har utförts av behörig entreprenör och att 

kvalitetsdokument kan uppvisas. 

* Skada på installationer och hushållsmaskiner Definition Med hushållsmaskin menar vi maskin för • 

klädvård, disk eller städning, • förvaring eller tillagning av livsmedel, • luftrening, luftfuktning eller 

avfuktning.  

* Försäkringen gäller för skada på • hushållsmaskin,  

*  Installation för vatten, värme, avlopp (spillvatten), ventilation, 

  

* Kollektiv Olycksfall   Gällande villkor enligt V707:6 
Försäkringen gäller för.  

* boende i forsäkrad byggnad .  

* förtroendevalda för försäkrad byggnads förvaltning. 

 
Försakringen gäller för olycksfallsskada som inträffar: 

* vid vistelse på fastigheten & där försäkrad byggnad finns  

* under uppdrag för försäkringstagaren eller deltagande i av försäkringstagaren anordnad aktivitet.  

*Försäkringen gäller även vid färd till eller från aktiviteten. 

 

Inloggning till SBC 
På vår hemsida finns nu en direktlänk till SBC där var och en kan logga in och se sina 

kommande månadsavier. 

 

Man kan också installera Appen Vår Brf och via BankID se samma sak, eller söka på nätet   

varbrf.se   

 

 

STYRELSEN 

 

  



 

 

 

 

 

 

BRF HUSAREN 2020-03-17 

 

Enkät om Ytterdörrars status. Lämnas till områdesansvarig senast 31 Mars 

Område 1  Gunnar, Husarvägen 21 

Område 2 Johan  Husarvägen 36 

Område 3 Elisabeth Husarvägen 83 

 

Husarvägen nr  _______ 

 

Ryttarvägen nr   _______ 

 

 

Har ni en dörr med “Apelsinfönster”  

så är detta en nyare utbytt dörr.  (ringa in)  Ja      Nej 

 

Har ni problem med skevhet och därmed otäta tätningslister ? 

 

Beskriv problemet.__________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

 

Har dörren spruckit, eller “delat” sig i nederkant? 

 

Beskriv problemet.___________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

Är dörrens utsida stort behov av målning? 

 

___________________________________________________________ 

 

Föreningen är endast ansvarig för målning av dörrens utsida. Se stadgar. 

Medlemmen ansvarig för dörrens lås. Se stadgar. 

 

Är eran dörr  en standard-dörr från byggnationen, men kompletterad med 

“lister” monterade av er eller tidigare medlem, faller målningsbehovet på 

medlem.  

 

Datum __________  Signatur_________________________ 

 


