
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-01-02 Informationsblad nr 1 2018 

 
 

 
    

         Café Omtanken 
 

”Har ingen julgran 
att plundra”, 

 
men innan vi släpper iväg 

tomten på andra aktiviteter 
så bjuder vi in till fika i 
samlingslokalen den 

 

 14/1 kl. 15-18 

 
 
 

Med vänlig hälsning Styrelsen 
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Bästa medlemmar i Omtanken! 

 

God fortsättning! Hoppas helgerna varit bra och ni samtliga haft det lugnt och skönt. Nu har vi "kickat iväg" 
tomten på hans sommaräventyr och vi har haft årets första styrelsemöte och njut av läsningen! 
 

 Grattis alla ni som bor i Omtanken! Enligt statistik för bostadsrätter i medelstora kommuner från 
SCB per 2017-11-30 är den genomsnittliga månadsavgiften (median) för en trerumslägenhet 6 426 
kronor. En tvårumslägenhet har en avgift på i genomsnitt 5 204 kronor. En lägenhet på ett rum kostar 
3 743 kronor per månad, och lägenheter med 4 eller fler rum har en genomsnittlig månadsavgift på 7 
948 kronor.  
 

 Nu är renoveringen av vår samlingslokal igång och vi hoppas bli klara relativt snart. Osäkerheten 
ligger i leveranser av material och viss utrustning som i skrivande stund inte är fastställt. Det är en 
behövlig ansiktslyftning vi genomför och det kommer att bli väldigt snyggt. 
 

 Ni har säkert noterat att våra belysningar vid portarna inte längre är av "förstklassig" standard varför vi 
nu håller på att titta på att byta dessa. Även belysningar vid uteförråd och valv börjar se väldigt 
"ledsna" ut varför vi även tittar på ett utbyte där. 
 

 Vi kommer att byta ut ett av tidningskärlen mot ett ytterligare för kartonger i återvinningsrummet i 
valvet mellan Tornhagsvägen 4 och 6 då mängden kartonger ökat så mycket att de inte får plats.  

 

 Men hör ni!!!!! Ska det vara så svårt att förstå hur och att man trampar ihop en kartong innan man 
lägger den i soporna i våra återvinningsrum??????? Det kan inte vara "vår herres mening" att vår 
vicevärd ska behöva gå och städa efter er! Det är väl inte så att ni vill att vi stänger rummen och att ni 
var och en får åka till återvinningsstationerna? Det kan nämligen bli konsekvensen då renhållningen 
vägrar tömma våra kärl om inte det är packat. Valet är nu ert! 
 

 Vi kommer att kalla till en extra stämma den 8 mars för att få ett första godkännande av våra nya 
stadgar och en eventuell förändring av våra elinkopplingar. Krävs två stämmor som ni säkert känner 
till för denna typ av ändring. Mer info kommer snart i det utskick som utgör kallelse och underlag. 

 

 Vi har tyvärr beslutat höja parkeringsavgiften för gästparkeringen till 10 kr/timme, dock max 50 kr/dygn 
då vi noterat att parkeringen nu fylls av bilar från ”gatan”. Detta motsvarar avgiften för parkering på 
gatorna runt omkring numera. 
  

 Stort tack till alla som kom och "plundrade" den obefintliga granen och såg till att tomten nu får 
välbehövlig semester. Det är alltid lika kul att anordna den typen av sammankomster. 

 
Med vänlig hälsning styrelsen 
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Bästa medlemmar i Omtanken! 

 

Vi börjar redan närma oss slutet av februari och det är dags för lite uppdatering för hur det går för oss i Brf 
Omtanken. Vi har hunnit ha två styrelsemöten och nedan är lite smått och gott från dessa. 
 

• Ni har nu fått underlag för den extra stämma vi kommer att hålla den 8 mars i vår samlingslokal. Om ni 
inte avser deltaga ber vi er att teckna på fullmakten och lämna den till någon ni vet som ska deltaga. 
OBS att man får max ta med en fullmakt till stämman.  
 

• Elomkopplingen som finns med som ett beslut på stämman är en första del av en tvåstegsraket där 
nästa steg innebär att vi ev. kommer att återkomma med en önskan om beslut att installera solceller 
på våra byggnader. Lagstiftningen kring detta är verkligen ”på stenåldersstadiet” vilket gjort att vi 
under förra året försökt förstå hur det fungerar att köpa respektive sälja el och att föra över el mellan 
våra hus samt hur stor anläggning man med hänsyn till det ska investera i. Vi har ansökt om 
investeringsbidrag till en anläggning och fått det. Det skulle i så fall täcka ca 30% av kostnaden. Mer 
om detta framöver.  
 

• Vi har nu installerat en utelampa av den nya typen på Tornhagsvägen 14. Gå gärna dit och kika på 
den. Den sprider ljuset runt om på ett bättre sätt än de gamla och vi kommer att sätta upp siffror i 
samma stil som metallen på lampan. 
 

• Låsen till era elcentraler i trappan ska nu vara bytta så att samtliga kommer in till sina säkringar om 
det skulle behövas.  
 

• Vi har fått in en anmälan om att varmvattnet varit ”brunt”. Vi skulle önska att alla som ser en tendens 
till det hör av sig. Vi har något som heter VVC i våra hus vilket innebär att tappvarmvattnet cirkulerar 
genom handukstorkarna och det ger den positiva effekten att varmvattnet är varmt i stort sett direkt 
när ni öppnar kranen. MEN! Om någon bytt sin handukstork vid renovering och satt in en ”icke 
godkänd” så kan det ge rostutfällning i vattnet som därmed blir brunt. 
 

• Om allt går som det ska kommer under de närmaste veckorna våra namntavlor i trappan att 
uppdateras och namnen på dörrarna att bytas ut för de som inte har fått de nya isatta. 

 

• Vi har noterat att belysningarna i våra återvinningsrum ofta är på i onödan så vi kommer att i närtid 
installera sensorer för närvarostyrning. 
  

 
Med vänlig hälsning styrelsen 
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Bästa medlemmar i Omtanken! 

 

 
 
 
Ni har säkert sett att våra dörrar och tavlorna i entréerna börjar se ut som ”vilda västern” eller möjligen 
anslagstavlan i tv om ni kommer ihåg den. Nu är det slut med det, för under kommande veckor byter vi ut 
namnskyltarna på era dörrar och i entrén. Vi kommer att fortsätta att använda brevlådeinkastets namnskylt 
men ersätter ramen innanför glaset med en aluminiumskena och en vit botten med svart text enligt bilden. 
 
 
 

 
 
 
För att ni inte ska undra vem som håller på och fixar med era brevinkast vill vi nu informera om att 
vår vice värd, Per Olov Rosenskog och Thomas Allard kommer att starta bytet v 12. Normalt går 
det bra att byta utan att behöva öppna dörren men vi har upptäckt vid provmontering att det är lätt 
att tappa in skylten i hallen. Om så sker så får vi lösa varje enskilt fall för sig då ni kanske inte är 
hemma. Vi har upptäckt vid en rundvandring att stavning på era namn skiljer sig ibland mot det 
medlemsregister som finns på FF. Vi kommer att använde den stavning ni har på era dörrar samt i 
de fall ni satt upp extra lappar med fler boende i era lägenheter så lägger vi även till dom på 
namnskylten. Om ni efter montering upptäcker felaktigheter så påpekar ni det via hemsidan eller 
en lapp i brevlådan vid samlingslokalen så fixar vi till det. 
 
 

Med vänlig hälsning styrelsen 
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Bästa medlemmar i Omtanken! 

 

Vintern har hållit oss ett järngrepp i år! Vi är nu inne i april och äntligen börjar temperaturen försiktigt smyga 
sig uppåt. Vi vill först av allt från styrelsen framföra vårt varma tack till att ni så mangrant ställde upp på den 
extra stämman vi anordnade. Det var faktiskt ca 75 personer som hörsammade kallelsen. Känns kul och 
inspirerande för oss som jobbar med att förbättra och underhålla våra fina hus. Nu till lite ny info: 
 

 Ni har nu fått underlag för den ordinarie stämma vi kommer att hålla den 16 april 18.30 i Fontänen. 
Om ni inte avser deltaga ber vi er att teckna på fullmakten och lämna den till någon ni vet som ska 
deltaga. OBS att man får max ta med en fullmakt till stämman.  
 

 Vi har haft besök från en firma som heter Bauer Vattenrening. De säljer utrustning för 
elektromagnetisk rening av varmvatten, både tappvatten och det som cirkulerar i värmesystemen. 
Som vi tidigare nämnt så har vissa drabbats av färgat varmvatten och vi första påseendet var det lätt 
att tro att det kunde vara handdukshängare som var utbytta till fel sort. Detta är nu mer eller mindre 
avskrivet och vi befarar att boven är våra värmeväxlare. Att byta dessa är väldigt kostsamt och 
tydligen ska Bauers metod kunna hjälpa oss att bli av med problemet. Vi fortsätter att undersöka med 
hjälp av referenser vi fått i ärendet.  
 

 Entrélampor och nya siffror är nu monterade vid alla ingångar och valven och vissa förråd har även 
fått nya belysningar. Det återsår lite målning här och var men det får vi ta när temperaturen tillåter det. 
 

 Rensning av ventilationskanaler och justering av både tilluft och frånluftflöden pågår på 
Tornhagsvägen 6, 8, 14, 16 samt senare Hjälmsätersgatan 2C. Vi vill gärna höra ifrån er efter avslut 
om ni märker någon skillnad. Beställning av övriga trappor sker när vi ser att vi får avsedd verkan av 
åtgärderna.  
 

 Utbyte av namn på dörrar pågår och i skrivande stund återstår Tornhagsvägen 12, 16 samt 
Hjälmsätersgatan 2C.  Om ni ser att något namn är felaktigt så är det bara att höra av sig till någon av 
oss i styrelsen. Vi har vidare beställt nya tavlor till entréerna. De kommer att vara av ett modernare 
snitt vilket gör att vi själva på ett enkelt sätt kan uppdatera vi flytt etc. Dessutom ger det ett trevligare 
intryck än den "villervalla" vi nu har av smålappar. 
 

 Belysningarna är nu bytta i våra återvinningsrum så det är bara att kliva in och vika ihop kartongerna. 
För det har ni väl inte glömt............Hjälp oss förresten att hålla utkik efter den klottrare som ritar på 
våra dörrar i valven, det är             väldigt kostsamt att tvätta och sedan måla om varje gång. 
  

 
Med vänlig hälsning styrelsen 
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Bästa medlemmar i Omtanken! 

 

Då har vi avhållit vårens stora begivenhet, årsstämman 2018, vilken var en lika välbesökt tillställning som 
den extra stämma vi hade i mars dvs ca 75 personer. Vi från styrelsen får framföra vårt varma tack till alla 
som såg till att göra stämman, som förträffligt leddes av Ingvar Karlsson, till en trevlig tillställning. Vi har 
även under april haft ett styrelsemöte varvid följande avhandlades: 
 

 Kontroll av ventilationen fortgår och vi vill gärna ha återmatning från er som bor i 2, 6, 8, 14 och 16 där 
det enligt uppgift ska vara genomfört nu om ni upplever någon förbättring. 2 C står på tur nu att få en 
genomgång.  
 

 Vid bytet av namnskyltarna på dörrarna har vi noterat att våra trapphus börjar se slitna ut på vissa 
ställen och vi kommer att göra en inventering och en plan för renovering där så behövs. Man kan i 
sammanhanget notera att installationen som bredbandsbolaget gjort inte är genomförd med någon 
större estetisk känsla. Dvs den är i vissa fall direkt bedrövlig! Vi ska se vad vi kan göra för att förbättra 
den situationen...  
 

 Vi kommer även att göra en sk. ”vårvandring” där vi besiktigar våra fastigheter utomhus för att se om 
det finns något som behöver åtgärdas. Finns alltid lite skavanker här och var som behöver åtgärdas. 
 

 Vi har som ni säkert noterat fått problem med några som tycker våra hus ska användas som 
anslagstavla, dvs de tycker det är ”jättekul” att klottra på fasaderna. Vi vill uppmana er att hålla utkik 
efter marodörerna så ska vi se om vi kan ta dom.  
 

 Vi kommer att ställa upp en container mellan den 4-7 maj så att ni kan rensa ev. skräp från era förråd 
etc. Lappar sätts även upp i entréerna om det. 
 

 Nya cykelställ är inte bortglömda. Det är bara att det är svårt att hitta lämpliga lösningar som inte 
kostar 6 siffriga belopp. Vi kommer att återkomma i ärendet. 

 

 Får vi även påminna om att ni hör av er om ni ser att varmvattnet är rostbrunt. Vi kommer att se över 
värmeväxlaren och eventuellt byta ut den. 

 

 Läsaren på p-huset är utbytt och det gör att alla taggar som är ”utgångna” inte fungerar längre. 
Kontrollera att era respektive taggar fungerar och om de inte gör det så hör ni av er till FF. 

 

 Till sist vill vi påminna om att sommaren är i antågande och så även vår grillfest. Reservera kvällen 
den 7 juni! Mer information om det kommer framöver.  

 
Med vänlig hälsning styrelsen 
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Bästa medlemmar i Omtanken! 

 

Högsommar i maj!!! Hoppas alla njuter av värmen och inte far illa i den. Det här är ett sådant där tillfälle 
när man önskat att Riksbyggen kostat på ett kylaggregat vid byggnation så vi kunde ha använt våra 
element som kylare på sommaren. Lite info från senaste styrelsemötet, som vanligt lite ”vin blandat med 
vatten”: 
 

• Vår värmeväxlare för varmvatten och element har nu till slut gjort sitt och en ny kommer att 
installeras i närtid. Vi kommer då att bli utan varmvatten under en dag enligt installatören och det 
kommer ut information i alla trapporna innan det sker, så håll utkik. Förhoppningsvis ska vi därefter 
slippa ha rostigt varmvatten. 
 

• Den sk. Vårvandringen är nu genomförd och ett femtontal anmärkningar identifierades på våra 
fastigheter. Dessa kommer succesivt att åtgärdas under året genom FF:s försorg. 
 

• En motsvarande besiktning har gjorts av våra trappuppgångar och det finns en del övrigt att önska 
där. Vi kommer att ta in offerter på uppsnyggning av både väggar och golv. Mer om det nedan  
 

• Önskemål om ”fritt” bredband och större utbud för digital-TV har kommit in och vi undersöker om 
det är möjligt att erbjuda det utan att röra våra avgifter. Vi återkommer under året med mera info 
om detta.  
 

• Den 7 juni är det dags! Grillfest i trädgården utanför samlingslokalen. Ni är alla hjärtligt välkomna 
och ta med ett glatt humör och solsken.   
 

• Vi fick en fråga om vilka spiskåpor som är tillåtna i våra kök och svaret är: Enbart kåpor med 
timervred för att öppna upp vid matlagning  men UTAN MOTOR annars förstör ni hela inställningen 
för centralfläkten och grannarna får in matoset. 
 

• Sen lite tråk som vi tidigare påmint om: Vid besiktningen av våra trappor ser vi cyklar, kartonger, 
korgar, tavlor, brädor och smått och gott i våra trappor och loftgångar. En gång för alla: Tar ni inte 
bort det så kommer FF att frakta bort sakerna. Vi kommer att ta in offerter på städning av 
fastigheterna och om firmorna ser sånt kommer de att ”salta” offerterna rejält. Dvs ni får betala 
kalaset till slut. Sen som lök på laxen så vet vi att det kommer att dömas ut vid en brandbesiktning. 
Så var nu snälla och ta bort grejorna. 

 

• Får vi även påminna om att grillning med öppen låga inte är tillåtet på våra balkonger och 
uteplatser. Ledsamt men så är brandbestämmelserna. Använd därför elgrill eller våra grillar ute. 

 

• Ytterligare en liten påminnelse. Namnskyltarna som vi nyligen bytt på era dörrar är inte 
lägenhetsinnehavarens egendom utan tillhör vår förvaltare och ni ska därför vända er till FF om ni 
tycker att de ska ändras på ngt sätt..  

 
Med   hälsning styrelsen 
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Kära vänner och medlemmar i Omtanken! 

 

 
Jag har den mycket sorliga och tragiska uppgiften att meddela att vår vän, styrelsekamrat, vicevärd och 
fantastiska medmänniska Per Olof Rosenskog somnade in i går natt efter en tids sjukdom. Per Olof var 
en av de varmaste människor jag träffat och som värnade om allt och alla. Han var ett mycket uppskattat 
inslag när han gick omkring på våra gårdar och skämtade med sin burdusa och rättframma humor. Han 
var styrelsens och er boendes fantastiska stöttepelare som outtröttligt såg till att våra fastigheter och 
gårdar hölls i så gott skick som det var möjligt. För styrelsen var han en otroligt skicklig, kunnig och pålitlig 
ledamot som aldrig backade utan fixade allt även under sin sjukdomstid. Det gör att förlusten av Per Olof 
är mycket stor för er och närmast oändlig för oss i styrelsen. För mig personligen är det god vän som 
kommer att vara otroligt saknad. Under sista året när Per Olof insjuknade hade vi mer eller mindre daglig 
kontakt genom att jag ringde honom och bad honom att ”lämna av”. Han skrattade då gott och redogjorde 
för situationen och ni såg oss säkert ute på gårdarna och i trapporna när vi gick runt fixade. Sista halvåret 
avslutade vi alltid vid lunch och då oftast med en god sådan för att Per Olof skulle kunna gå hem och lägga 
sig för att vila. Han ville så gärna hänga i men orken tog slut. Många av er kanske såg att han saknades 
på grillfesten och då ska ni veta att han ringde två gånger från US och försäkrade sig om att allt gick som 
tänkt! Han fick dagarna efter att fotoalbum av oss med hälsningar från er alla och mängder med bilder på 
er som var där. Ni kan bara ana vad det betydde för honom. Så kära vänner det finns bara ett ord med 
stora bokstäver som jag och mina styrelsekolleger känner just nu, SORG och våra tankar går till Susanne 
och barnen som mist sin livskamrat och pappa. 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Får vi därför be er alla att ha lite överseende i närtid med att allt inte kommer att fungera som det 
gjort tidigare och för brådskande ärenden ber vi er kontakta någon av oss övriga i styrelsen. 
 

Å styrelsens vägnar Thomas Allard 
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Bästa medlemmar i Omtanken! 

 

Styrelsen samlades den 19de juni för en sista genomgång inför semestertiderna. Efter Per Olofs 
bortgång har vi nu temporärt genomfört en del förändringar i olika rutiner tills vi finner en samlad lösning 
på hur det ska hanteras framöver. Dessa redovisas nedan och återfinns även på vår hemsida. 
 

• För att hämta ut nya nycklar och taggar hos Certego vänder ni er till Eva Johansson 
Tornhagsvägen 14 eller Per Mårtensson Hjälmsätersgatan 2C för att erhålla en rekvisition. 

 

• Eva Johansson hanterar även följande: 
 

o Parkeringstillstånd för hantverkare. 
o Nyckel till samlingslokalen hanteras av Eva tom 3 juli   

 

• From 4 juli hämtar ni nyckel hos Lennart Danielsson Hjälmsätersgatan 2A 
  

• Vicevärdsexpeditionen kommer att vara öppen idag den 26 juni 
(meddelas endast på detta sätt) och även fortsättningsvis sista tisdagen i varje 

månad med undantag av juli och augusti. 
 

• Som vanligt kan ni även fortsättningsvis kontakta oss i styrelsen via hemsidan eller via en lapp i 
brevlådan utanför samlingslokalen. 

 

• NI har säkert sett att vi har hantverkare i rummet bredvid samlingslokalen. De håller på att byta vår 
värmeväxlare och om allt löper som planerat så kommer överkoppling att ske nästa onsdag, alltså 
den 27 juni. Under denna dag kommer enligt uppgift varmvattnet att vara avstängt hela dagen och 
även kallvattnet under kortare perioder. Firman som genomför det hela kommer att sätta upp 
lappar i god tid i våra trappor så ni kan förbereda er genom att tappa upp det kallvatten ni behöver 
under dagen. 

 

• Om ni har hört att det har bubblat i era element så är det en konsekvens av värmeväxlarbytet. Vi 
tömmer och rensar samtidigt hela värmesystemet. 

 

• Alla ventilationssystem är nu genomgångna och det kommer att avslutas med en sk. OVK, 
Obligatorisk VentilationsKontroll, för att se att vi har rätt flöden i alla lägenheter. 

 

• Till sist hoppas vi att alla hade en trevlig midsommar och att ni får en finfin semester där vädrets 
makter är oss nådiga och att sommarvärmen inte bara var i maj.  

 
 

 
Med vänlig hälsning styrelsen 
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Bästa medlemmar i Omtanken! 

 

Oj oj oj sen senaste nyhetsbrevet har vi alla fått uppleva den varmaste sommaren på över 260 
år!! Det satte oss alla på hårda prov att klara de höga temperaturer som det blev i våra 
lägenheter. Frågor har ställts om vi inte kan installera kylning eller om man får installera egna 
utvändiga kylaggregat. Det är dessvärre varken möjligt att installera central kylning till en rimlig 
kostnad eller tillåtet att sätta upp utvändiga aggregat. Det enda rimliga alternativet är egna 
små luftkonditioneringsaggregat för att kyla tex sovrum. Styrelsen har nu återsamlats efter 
denna värmebölja och haft ett första möte där bl.a. följande togs upp: 

 

• Vi går nu ut på stor bredd med upphandling av skötsel av våra fastigheter samt teknisk och 
ekonomisk förvaltning. Nuvarande avtal löper ut 1 januari 2019. 

 

• Belysningarna över våra tre informationsskyltar byts och ersätts med ledbelysningar. Vill ni se hur 
det ser ut så finns en armatur monterad vid p-automaten på Tornhagsvägen. 

 

• Nya värmeväxlare är nu installerade i rummet nedanför samlingslokalen. Kika gärna in genom 
fönstret och beskåda hur en modern anläggning ser ut. Den är en tredjedel så stor och har ändå 
högre kapacitet än den gamla. Om ni märker att era handukstorkar inte blir så varma som förr så 
kan ni behöva lufta dom då hela systemet varit tömt på vatten. Hör av er om ni skulle behöva 
assistans med det. Detsamma gäller elementen men det återkommer vi till när värmen släpps på. 

 

• Vi har uppdaterat informationen på vår hemsida vad som gäller vid nyinstallation av handukstorkar 
och spiskåpor. Dessa bifogas även till detta nyhetsblad. 

 

• Vi har fått underlag från MSB angående systematiskt brandskyddsarbete och en ”lathund” för oss 
alla finns nu på hemsidan och bifogas även till detta nyhetsbrev. Var snälla och ägna en stund och 
läs igenom det. Vi behöver alla påminnas då och då om det som vi normalt betraktar som 
självklarheter. 

 

• På grund av att vi förlorade Per Olof så fick vi försening i uppsättandet av våra nya 
informationstavlor i entréerna men nu ska det vara på gång genom FF:s försorg. 

 

• Vi har fått en fråga om parkering av motorcyklar på våra gårdar och det kan vara av intresse för 
alla att veta att det inte är tillåtet av det enkla skälet att det föreligger risk för blockering av 
utryckningsfordon vid tex brand. Dessa skall ställas på våra besöksparkeringar på vid 
Tornhagsvägen eller på våra hyrda garageplatser. 

 

• Ansvarig för uthyrning av samlingslokalen är tills vidare Ewa Johansson Tornhagsvägen 14. Som 
vanligt bokar ni via tavlan utanför lokalen. Frågor kan ställas till Ewa via ej@omtanken.info eller via 
”kontakt” på hemsidan.  

 

 
Med vänlig hälsning styrelsen 



 
 

Datum: 180702 

Utgåva: 1 

Handukstorkar i badrum 

 

Obs följande är mycket viktigt! 

 

BRF Omtanken har ett sk. ”ej slutet vattensystem (VVC-system)” för 

varmvattnet vilket innebär att varmvattnet som tappas ur kranarna även 

cirkulerar i handdukstorkarna i badrummen. För att detta ska fungera 

som konstruktionen är tänkt så gäller följande: 

 

1/ Vi nyinstallation måste handdukstorken vara av rostfritt material 

annars kan det på sikt bli missfärgning genom rostutfällningar i vattnet. 

Vid inköp av nya handukstork ska ni vara noga med att påpeka att den 

ska installeras i ett VVC system och vara tillverkad i rostfritt stål. 

2/ Vidare måste storleken på den nya handduktorken vara ungefär som 

den som installerades vid byggnation av husen. Detta för att pumparna i 

VVC systemet är dimensionerade för den storleken. Om större 

handdukstorkar installeras kan detta resultera i att vi får en ökad risk för 

legionellabakterier i vattnet genom att temperaturen sjunker för mycket i 

systemet. 

3/ Avstängningsventilerna som sitter vid anslutningarna till 

handdukstorken får aldrig stängas av. Om så sker stoppas flödet för hela 

trappuppgången och det tar väldigt lång tid att få varmt vatten i kranen. 

4/ För att försäkringar ska gälla ska ni anlita behörig fackman för 

installation. 

 

Om ni känner minsta tvekan inför ett eventuellt byte så hör av er till oss i 

styrelsen så ska vi hjälpa er. 



 
 

Datum: 180830 

Utgåva: 2 

Rekommendationer för köksfläktar 

 

BRF Omtanken har ett fläktsystem som återvinner värmen i frånluften 

och skickar tillbaka uppvärmd luft i våra tilluftdon i tak eller i vissa fall i 

golvspalter. För att det här ska fungera krävs det att alla ventiler är rätt 

injusterade vilket görs av vår inhyrda ventilationsfirma. Vi gör vart tredje 

år en sk. OVK (https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-

inomhusmiljo/ventilation/ovk/) vilken skickas till kommunen för kontroll. 

Det här innebär att för att vårt ventilationssystem ska fungera korrekt så 

får vi som lägenhetsinnehavare inte själva skruva på våra ventiler. Det 

ger nämligen obalans i från och tilluft i övriga lägenheter. 

 

Vid nyinstallation av köksfläktar så är det viktigt att följande följs för att 

ovanstående ska uppfyllas: 

 

• Den enda typ av kåpa som får installeras är en s.k. Allianskåpa 

utan fläktmotor. En sådan kåpa har ett grundflöde plus ett 

timerförsett spjäll för ökad ventilation vid matlagning. Dessa är 

godkända för installation men man bör vara uppmärksam på och 

rådfråga försäljarna vilket flöde den har i stängt tillstånd. 

 

• Det är dock tillåtet att installera en sk kolfilterfläkt som INTE 

ANSLUTS till ordinarie fläktsystem utan bara cirkulerar runt luften i 

lägenheten. Om en sådan installeras MÅSTE ordinarie utsug 

förses med en ventil som stryper frånluften till samma flöde som en 

kåpa utan motor har i stängt tillstånd. Man får under inga 

omständigheter helt stänga utsuget. 

 

Vid oklarheter kring ovanstående tveka inta att kontakta oss i styrelsen 

så ska vi hjälpa er tillrätta. 
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Bästa medlemmar i Omtanken! 

 

Styrelsen har haft sitt ordinarie septembermöte och nedan är en kort sammanfattning av det viktigaste 
som behandlades: 
 

• Vi börjar med en liten uppmaning. Kan alla som vet att de har cyklar i de gemensamma förråden 
titta över om ni kommer att använda cykeln under hösten och vintern. Om ni inte avser att göra det 
ber vi flytta dessa till era egna förråd så de som använder cyklarna under vintern har tillgång till 
gemensamhetsutrymmena och slipper stå ute in rusket under höst och vinter. Vi tackar allra 
ödmjukast på förhand. 

 

• Vi har fått en del anmälningar om att handukstorkarna är kalla och för att råda bot på det bytte vi 
pump i VVC systemet i torsdags för att öka kapaciteten. Vi kommer via FF se över de torkar som 
anmälts som kalla och får vi uppmana övriga att kolla att era blir varma. Har ni nyckel för att lufta 
dom så gör det annars anmäler ni oxå  ev. problem till oss via hemsidan eller brevlådan vid 
samlingslokalen så ska vi hjälpa er. 

 

• Utvärdering pågår nu av de offerter som kommit in avseende ”ombyggnad till abonnemang för 
central avläsning för elen”. Beställning av detta kommer att ske under oktober.  

 

• Tankarna kring installation av solceller på våra tak har nu kommit så långt att vi har budgetofferter 
från ett antal leverantörer och fler kommer att tas in. Två leverantörer besökte oss på mötet och 
gick igenom förutsättningar, teknik och ekonomi för de olika installationerna. Kalkylerna ser bra ut 
för att införa det och vi kommer att återkomma längre fram med mer information kring det hela.  

 

• Offertförfrågningar är även ute för förvaltningen av våra fastigheter och vi kommer under de 
närmaste månaderna bestämma vem eller vilka som kommer att sköta våra fastigheter fram över.  

 

• Vi  har fortfarande problem med att någon eller några ”har för lite ritpapper hemma” och 
istället använder våra väggar som klotterplank. Är det några som kan ställa upp och dela 
ut A3 papper åt de här stackarna? Inte ska väl de små liven behöva stå ute frysa och 
klottra, vi lider verkligen med dom…………..de måste väl få utlopp för sin kreativitet. 

 

• Vi hoppas att ni noterat att Café Omtanken är öppen den 4de oktober i samlingslokalen och då är 
alla hjärtligt välkomna in på en värmande fika. Något som kan behövas nu när hösten sakta men 
säkert börjat sitt antågande.  

 

• Vi hoppas också att ni noterat de fina tavlorna vi fått upp i våra entréer. Det tog lite längre tid än vi 
önskat men nu är de på plats och resultatet blev mycket bra. De små tavlorna får sitta kvar tills det 
är dags att renovera våra trapphus nästa gång. Vi kan använda dom som reserv för information 
som inte naturligt hör hemma i  den andra tavlan. 

 

 
Med vänlig hälsning styrelsen 
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Bästa medlemmar i Omtanken! 

 

Styrelsen har haft ett antal möten under oktober för att bl.a. bestämma vilken som ska bli leverantör av 
skötseln av våra fastigheter samt installation av IMD, Individuell Mätar Debitering. Vilket redovisas 
nedan. 
 

• Vi skickade ut offertfrågan om komplett fastighetsskötsel i början av september och begärde in 
offerter till 1/10. Sammanlagt fick vi 6 svar varav 3 var kompletta och 3 var för olika delmoment. 
Efter en noggrann utvärdering där vi bl.a. tog hit ett par leverantörer och ”grillade” dom för att se att 
de förstått vad vi ville ha och till vilken kvalitet vi vill ha arbetet utfört föll valet på ett företag som 
heter Estate Concierge AB. Som komplement för teknisk förvaltning behåller vi även vår tidigare 
partner Mats Gunnarsson för att garantera en säker övergång till Estate Con. Två faktorer avgjorde 
valet förutom de ref. som vi tagit in nämligen pris och att de i övrigt uppfyllde alla de krav vi ställt i 
upphandlingen. Estate Con tillträder 1/1 2019 och vi hälsar dom välkomna och de är införstådda 
med att vi kommer att följa upp att kontraktet uppfylls. 

 

• Vi kommer att skicka ut info med nya kontaktuppgifter till Estate Con samt uppdatera informationen 
i trapporna inför nyåret så ni vet vart ni ska vända er. 
 

• Arbetet med IMD har gått vidare och vi har flera uppdaterade offerter som vi för närvarande 
begrundar. De är av lite olika teknisk karaktär vilket kräver lite samordning med punkten nedan 
avseende bredband. Vi för även en dialog med Tekniska Verken om vilka krav som ställs på 
anläggningen samt vad vi tar på oss för ansvar vid en nyinstallation. Det finns ett moln på himlen 
som vi måste försöka förstå och det är ett nytt krav från myndigheterna att man ska i framtiden 
kunna avläsa förbrukning ner till 15 min. Detta föranleder ytterligare en nyinstallation av mätare 
senast 2025 och det vill vi naturligtvis undvika. Solcellsinstallation är beroende av att vi först 
installerar IMD så den ligger som prio 2 just nu. Vi jobbar vidare och håller er uppdaterade. 

 

• Per jobbar oförtrutet vidare med att utvärdera möjligheterna till förnyelse av utbud och vilka 
leverantörer som kan leverera bredband, digital tv och IP telefoni för de som önskar. Vi har en 
obalans i föreningen idag då vi upptäckt att många sitter fortfarande och tittar på ”flimret” i s.k. 
analog tv när vi förmodligen kan erbjuda digital tv utan ngn extra kostnad.  

 

• I övrigt så har det pågått lite smärre reparationer av och förbättringar av sarger på våra sandlådor 
samt fixningar av hål i asfalten på infarten vid Hjälmsätersgatan. Vi har en ganska diger lista från 
den s.k. vårvandringen som vi håller på att beta av succesivt. 

 

• Det var mycket glädjande att så många besökte och deltog i Café Omtanken som gick av stapeln 
den 4/10. Eva uppskattade att det var ca 35 personer som hörsammat inbjudan. Kul, det är alltid 
roligt att anordna den här typen av evenemang när de blir så uppskattade. 

 
 

Med vänlig hälsning styrelsen 
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Bästa medlemmar i Omtanken! 

 

Nu så bästa medlemmar börjar det lacka mot den berömda julen och har ni varit duktiga och citat ”ätit er 
spenat så kanske tomten kommer snart”. Ni ser väl på Kalle kl 3 på julafton, citatet kommer ju därifrån. 
Nu till lite info om vad som pågår: 
 

• Vi har fått ett meddelande från Q-park om att vår p-automat ”sjunger på sista versen” och inte 
kommer att bytas ut utan det är betalning via app i mobiltelefon som gäller när automaten slutar att 
fungera. Ni har kanske sett att de har satt upp skyltar vid automaten hur man går till väga för att 
ladda ner appen och betala med den. Detta var kanske väntat då de tidigare tagit bort möjligheten 
att betala med mynt och det var bara kort som var möjligt att använda. Försök att få en ändring till 
stånd har varit fruktlösa då Q-park meddelar att de kommer att avveckla alla sina automater.    

 

• Det har inkommit frågor om att få installera eluttag i våra förråd för att kunna ladda cyklar och vi 
kan tyvärr bara hänvisa till brandskyddsmyndigheternas syn på att förråd är inte klassade för det. 
 

• Justeringarna som gjordes av tiduren för belysningen på vindarna/förråden verkar inte blivit vad vi 
önskade så vi tar ett nytt grepp på det och ser om vi kan installera närvarosensorer istället. I 
samband med det har det inkommit önskemål om att byta ut knapparna i våra trappor då de måste 
behandlas med ” milt våld” för att tända lamporna. Vi undersöker även det. 

 

• Stångåstaden har aviserat att vi inte kan få nyteckna hyresavtal för p-platser i garaget och det 
innebär att vi sitter på ”veritabel bomb” framöver. Vid nyinflyttning finns det alltså inte längre någon 
möjlighet att få parkeringsplats!!!! Kön till de p-platser vi i föreningen förfogar över under tak är f.n. 
8 år lång. Vi undersöker om det finns några möjligheter till ändring av Stångåstadens ståndpunkt.  

 

• För att råda bot på bristen på parkeringsplatser enligt ovan kommer de platser som ligger närmast 
kullen på Tornhagsvägen att hyras ut. Mer info om detta kommer framöver. 

 

• Lite ordningsregler som behöver påpekas också: När ni parkerar ”i era 
egna ögon er Ferrari” tillfälligt på gården tänk då på att de som har 
lägenheter längst ner utmed våra inre gator kanske inte ser en ”Ferrari” 
utan en gammal Volvo eller dylikt som bara skymmer utsikten. Dvs snälla, 
visa hänsyn och ställ undan er klenod så att grannarna slipper stirra in i 
avgasrören.  

 

• Inför kommande årsskifte vidtar nu vårt arbete med att få in Estatecon så 
smidigt som möjligt i arbetet så vi alla blir nöjda med övergången. Vid nyår 
byts informationen i tavlorna i trapporna så ni vet vart ni ska vända er vid 
felanmälan. Ni har säkert noterat att ni fått pappersfakturor på brf-avgiften. 
Dessa ska ni betala även om ni haft autogiro innan då detta inte kommer 
att fungera under första kvartalet. (Vi får väl gratulera vår brevbärare att 

han hittade rätt med breven, det var inte många rätt i adressen😊) 

Forts på nästa sida 
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• Vi har en glädjande nyhet inför julen! Vi har beslutat att gå vidare och förhandla med ett företag 
som kan leverera bredband med 1000/1000 Mbit/s och fortsätta diskussionen med ComHem om 
att utöka antalet digitala kanaler från 8 till 18 kanaler i vårt befintliga utbud. Det bästa av allt är att 
vi troligtvis kommer att kunna baka in allt detta i våra avgifter utan någon höjning!  
                                                      God jul alla Omtänkare!! 

 

• Vi har beslutat att genomföra statuskontroll av alla lägenheter vad gäller ”el, vatten och ventilation”. 
Trots byte av värmeväxlare har vi fortfarande problem med avlagringar i vårt varmvattensystem 
som cirkulerar i det sk. VVC systemet via våra handdukstorkar. Vi har installerat stora filter i 
anläggningen och dessa ska normalt bytas varje halvår men vi tvingas nu byta dom varje månad. 
Det tyder på att vi har felaktiga handukstorkar eller något annat installerat någonstans som inte är 
av rostfritt stål utan av enklare slag som ”läcker” rost i systemet. Vi kommer att gå ut med 
information i god tid innan kontrollen kommer att ske. 

 

• Reservera den 13 januari redan nu för då kommer det att vara ”julgransplundring” 
i vår samlingslokal. Separat information om det kommer strax efter nyår. 

 

• Vi har tyvärr haft en tråkig händelse med att en lägenhet på bottenplanet 
har drabbats av översvämning då huvudavloppet plötsligt täpptes till och 
vattnet strömmande upp ur diskhon. Får vi be er vara uppmärksamma på 
om det börjar rinna ner dåligt i era diskhoar eller handfat (trots att ni 
naturligtvis gjort rent vattenlåsen) och rapportera det till oss via hemsidan 
eller en lapp i brevlådan utanför lokalen. Vi gör ju renspolningar med jämna 
mellanrum av stammarna men det är inte alltid detta hjälper. 

 

• I dagarna ska enligt uppgift iordningställandet av cykelstället utanför 
Hjälmsätersgatan 2B påbörjas med uppsättning av nya kraftigare bågar 
att låsa fast cyklarna vid.  

 

• Vi har budgeterat för fortsatt förbättring av vårt värmesystem för nästa år och 
oxå tagit in offerter för byte av samtliga termostater i våra lägenheter för att få ett jämnare 
flöde av varmvattnet i våra element. Vi återkommer med info om när bytet kommer att ske. 

 
 

  
 
 

Till sist vill vi från oss i styrelsen till er alla ute i stugorna tacka för 2018 
och tillönska er alla en skön och fridfull jul och gott nytt år med mycket 
pepparkakor, glögg och annat smått och gott som hör jul och nyår till. 

God Jul och Gott Nytt År 


