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Ordförande:  
Bodil Lindgren 
Arkeologvägen 41, Gård B 
Tel: 070-59 39 987 
 

Vice ordförande:  
Jonas Ahlstedt 
Arkeologvägen 75, Gård A 
Tel: 076-84 71 62 
 

Kassör:  
Erika Svanström     
Bronsåldersvägen 98, Gård C 
Tel: 070-532 08 50 
 

Sekreterare   
Christian Hallman 
Arkeologvägen 11, Gård B 
Tel: 0768-79 61 03 
 

Ledamot:  
Gårdsansvarig Gård A 
Kajsa Johansson 
Arkeologvägen 137, Gård A 
Tel: 073-61 58 678 
 

Suppleant 1:  
Gårdsansvarig Gård C 
Ingrid Vendt 
Bronsåldersvägen 18, Gård C 
Tel: 0708-18 59 58 
 

Suppleant 2:  
Linda Persson 
Arkeologvägen 45, Gård B 
Tel: 073-991 23 37 
 
Suppleant 3:  
Gårdsansvarig Gård B 
Johan Olofsson 
Arkeologvägen 1, Gård B 
Tel: 076-555 79 50 

 
Föreningens hemsida 

www.brf-jarnaldern.nu 
 
Ärenden till styrelsen 

Styrelsen kan kontaktas via mail jarnaldern@brf-
jarnaldern.nu”.  
Du kan också ringa men tänk då på att ringa innan     
kl. 19:00 vardagar.  
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Årsavgift 
Efter rådgivning av ekonom från SBC har 
styrelsen beslutat om att höja avgiften 
med 25% fr.o.m. 2023-01-01. 
Avgiftshöjningen baseras på föreningens 
flerårsbudget, underhållsplan, ränteökning 
inflation och elkostnader.  
 
Årsstämma 

23 maj 2023 planerar vi att ha årsstämma i föreningen. 
Sista datum för att lämna in motioner till stämman 
meddelas våren 2023. 
 
Gårdsansvarig 

Kan du vända dig till när du har frågor som rör 
föreningen. Kontakta också gårdsansvarig om du 
behöver matsorteringspåse, låna häcksax etc. 
 
Fastighetsförsäkring och skadedjursbekämpning 

Brf Järnåldern har fastighetsförsäkring i Protector 
Försäkring Sverige (via Söderberg & Partners) tel: 08-
410 63 700 ( skador@protectorforsakring.se ) och 
försäkringsnummer 51-0073. 
Vid behov av skadedjursbekämpning - ring Anticimex 075-
245 10 00 ( kundservice@anticimex.se ) och uppge 
försäkringsnummer 51-0073. 
 
Snöskottning 

Om och när det blir snö i vinter ansvarar 
medlemmarna själva för snöskottning utanför dörrar, 
garage och i trappor. 
 
Renovering__________________________________ 
Betydande renovering av lägenhet får i enlighet med 
Brf Järnålderns stadgar inte utföras utan tillstånd från 
styrelsen i bostadsrättsföreningen. Detta gäller t.ex. 
ändring av väggar, ändring av köksfläkt, inbyggnad av 
inspektionsluckor och fläkt, renovering av badrum och 
kök eller annan renovering som påverkar VA, värme, 
fläkt-/ventilationssystem, el- eller kabelTV-nät. Mer 
information finns under ”Dokument” på www.brf-
jarnaldern.nu 
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Hyra av Gemensamhetslokal 

Deposition: 200 kr 
Lokalhyra: 300 kr  
Styrelsemöbler: 100 kr 
Bokning görs digitalt på hemsidan eller via Linda 
Persson. Betalning sker i första hand via Swish      
073-9912337. 
 

- Boka lokalen digitalt senast fem 

kalenderdagar innan önskat datum. Detta 

innebär som exempel att bokning av lokal till 

en fredag, senast måste göras söndagen 

innan. 

- Bokning av lokal närmare inpå måste 

fortsättningsvis göras via direktkontakt 

med den nyckelansvarige, för att ge den 

nyckelansvariga tid och möjlighet att lösa 

bokningen. 
- Ingen bokning är möjlig över huvud taget 

inom 24 timmar före önskat datum. 

- Avbokning lokal göres senast 24 timmar före 

bokad tid. Då återbetalas depositionsavgiften. 

 
Sopsortering 

 
 
 
 
Det är inte tillåtet att lägga elektronikavfall i 
glödlamps- eller lysrörsbehållare eller i någon 
annan av våra behållare. Dessa sopor ska Ni själva 
lämna till Renhållningsverket. 
Det är inte heller tillåtet att sätta sopor utanför 
sopkärlen! 
Var snäll och förpacka hushållssopor och 
komposterbart avfall väl så att dålig lukt inte sprids.  
 
För att inte få besök av råttor m.m. tänk på att: 

• soporna kommer in i containern eller ner i kärlen 

• ställ inte soppåsar kvar på Era uteplatser 

• mata inte fåglarna på marken och städa bort ev. 

nedfallna frön 

Gunnesbo Återvinningscentral 
Öppettider se: www.sysav.se 
Här lämnar du in miljöfarlligt avfall och övrigt som inte 
får slängas i våra containrar, t.ex. byggmaterial, 
möbler, all elektronik och mycket annat. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Förvaltning 

SBC har hand om gårdsytor, felanmälningar och 
reparationer. 
Felanmälan görs via www.sbc.se eller kundtjänst      
0771-722 722. 
Felanmälan går direkt till SBC. 
Akuta fel, dvs fel som absolut inte kan vänta till 
nästkommande arbetsdag, anmäls via Security  
Assistans 040-689 24 80 
I undantagsfall kan felanmälan också göras på blankett 
som lämnas i brevlåda vid Arkeologv. 57.  
 
 
Gästparkering 

Är avsedd för besökande till föreningen (och inte för 
oss boende) då parkering på gatorna inte är tillåten 
enligt kommunen. 
 
 
Ventilation 

Det är inte tillåtet att installera ny fläkt. Ansvaret för 
köksfläkten ligger på bostadsrättsföreningen, inte på 
den enskilde medlemmen.  
Fläkten får inte byggas in – när vi har 
ventilationsarbete i lägenheterna är medlemmen 
skyldig att se till att det går att komma in i aggregat och 
ventilationstrummor utan att man måste montera ner 
hyllor, ”väggar” framför kökskanalen etc.  
Upptäcker Ni fel på ventilationssystemet gör Ni en 
felanmälan i vanlig ordning. 
 
 
Julgranar  

Julgranar kan Du lämna vid spolplattan senast 15 
januari 2023. 
 
 
 
 

 

Styrelsen för Brf Järnåldern önskar alla en fin Jul 

och Nyårshelg - och en härlig vinter. 

 

/Styrelsen 2022-11-28      
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