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5. Undersökning av intresset för laddstationer.  
6. Oförändrad avgift 2022!. 
7. Stående: a) Upphittat, b) Inloggningsuppgifter, c) Kod 

till containerlås, d) Kod till bastu, e) Felanmälan, f) SOS 
Alarm. 

   
  
 
 
 
 
 
  
 

 
Innehållsförteckning: 
1. Påminnelse: Extrastämma och Julfika 7/12 kl 19 
     i Norges Hus! 
2.  What about this Xmas Fika? 
3.  Släpp inte in obehöriga – inbrottsförsök! 
 
 
1.  Påminnelse: Extrastämma och Julfika 7/12 kl 19 i Norges Hus! 
Vi börjar med extrastämman och fortsätter därefter med julinformation där föreningens 
ordförande redogör för tillståndet i föreningen (det som inte behövt beskrivas redan i 
samband med någon proposition). Därefter vidtar en gemytlig samvaro med glögg, bakelser, 
frallor, pepparkakor, frukt mm förtäring, lottdragning (allt gratis!)  
 

Datumet är tisdagen den 7 december kl 1900 och platsen är Norges Hus, Skånegatan 16. 
Kallelsen är anslagen och utdelad tillsammans med anmälningstalong. 
 

OBS! Detta är efter den 1/12 då nya bestämmelser för allmänna sammankomster börjar 
gälla. Vår stämma är en enskild sammankomst, men det är självklart att Du som har 
förkylningssymptom stannar hemma! 
 
2.  What about this Xmas Fika? 
In our Brf Beryllen we have quite a few members with a non-swedish origin, members that 
may not have heard of Julfika. Just to describe this phenomenon of ours in English (readable, 
I hope!): 
 

The Xmas Fika, this highly traditional phenomenon will be back just like before the pandemic 
in Norges hus, Skånegatan 16 on Tuesday December 7 at 7 p m. There will be information 
from Oleg, our chairman, you may ask him questions, and afterwards we mingle with mulled 
wine, gingerbread cookies, fruit, a lottery… All free if you register in advance! 
 

Registration on the talon you got with the invitation to the ”Extra stämma” (extraordinary 
general meeting). 
 

NB! This is after Dec 1 when new regulations for public gatherings take effect. Our meeting 
is not public, but it goes without saying that you who have cold symptoms stay at home! 
 
3.  Släpp inte in obehöriga – inbrottsförberedelse! 
I början av vecka 45 upptäckte en vaksam medlem att en yngre man gick runt i fastigheten 
och kände på lägenhetsdörrarna i hopp om att hitta någon som glömts olåst. Hen polisan-
mälde tilltaget, och lyckligtvis har inget intrång rapporterats. Det finns ett antal medlemmar 
med hemtjänst, och det lär förekomma att dessa låter dörren vara olåst så att personalen 
snabbt skall kunna ta sig in och få så mycket tid som möjligt till sina åtaganden. Detta är 
förståeligt, men alltså riskabelt!  

Och vi kan hjälpa till själva genom att inte släppa in obehöriga! 
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4. Undersökning av intresset för laddstationer. 
En av propositionerna till extra stämman gäller installation av ett antal laddstationer i stora 
garaget.  När styrelsen för något år sedan undersökte intresset inför en ev. installation var 
detta inte så starkt, men nu när det blivit en konkret möjlighet kanske detta har ändrats. En 
ny enkät ligger därför sist i detta Beryll Nytt, och svaren skall vara inne senast 5/12 kl 18 så 
att resultatet skall föreligga på stämman. 
 

Enkäten riktar sig till alla medlemmar, eftersom det faktum att laddmöjlighet för elbilar och 
elhybrider i föreningen är värdehöjande för samtligas lägenheter oavsett om man har bil 
eller ej. 
 
5. Oförändrad avgift 2022! 
På styrelsemötet 2021-11-23 beslöt styrelsen att hålla avgiften oförändrad under 2022. 
Detta förutsätter förstås att inget oförutsett negativt inträffar, t.ex. att den ekonomiska 
utvecklingen i samhället blir sämre och/eller att finansieringen av kommande, stora projekt 
(t.ex. reliningen) blir dyrare än väntat. 
 

Styrelsen kommer att stämma av föreningens ekonomi fortlöpande under 2022 och vidta de 
åtgärder som kan bli nödvändiga. (Detta KAN betyda höjd avgift!) 
 
6. Stående: a) Upphittat, b) Inloggningsuppgifter, c) Kod till containerlås, d) Kod till bastun, 
e) Felanmälan, f) SOS Alarm 
 

a) Upphittat:  
Ev. upphittade föremål finns hos fastighetsskötaren. 
 

b) Inloggningsuppgifter och adress till hemsidan: 
För att ta del av föreningsintern information på hemsidan, https://brfberyllen.se/ och ladda ner 
dokument behöver man logga in. Lösenord: 3rsav94 (användarnamn krävs inte) En hel del informa-
tion ligger öppen och kräver ingen inloggning. 
 

c) Kod till containerlås: 2606  (Tidningsrummet öppnas med bricka.) 
 

d) Kod till bastu: 1234 
 

e) Felanmälan 
Sker till HSB, antingen per telefon 010-442 24 24, mån kl 8-18, ti – to kl 8-17 och fre kl 8-15  
(15 maj – 31 aug. mån – to kl 8-16 och fre kl 8-15) eller på webben hela dygnet alla dagar 
www.hsb.se/goteborg/felanmalan2. (Det är enklare att klicka sig fram än att förklara.) 

 

f) SOS Alarm  
Tillkallas vid akuta, brådskande ärenden utanför arbetstid på telefon 031-334 10 13.  
 
 
 
 

 
 Bohusgatan 18 

http://www.hsb.se/goteborg/felanmalan2
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Enkät om intresset för laddstation för elbil/laddhybrid i garaget. 
 
Klipp av talongen och lämna i någon av föreningens brevlådor senast söndagen den 5 dec kl 18 

________________________________________________________________________ 
 

□  Jag har en garageplats, regnr ……………………….. 
 

□  Jag har en plats i enskilt garage, regnr ……………………….. 
 

□  Jag har en elbil/laddhybrid, regnr ……………………….. 
 

□  Jag har en elbil/laddhybrid, regnr ……………………….. och är intresserad av en laddstation 
 

□  Jag skulle byta till en elbil/laddhybrid om jag fick laddmöjlighet i garaget 
 

□  Jag avser inte att byta till elbil/laddhybrid den närmaste tiden 
 
 
Lägenhet nr: ………………………… (gamla numret) 
 
 
Namnteckning/namnförtydligande  
 
 
………………………………………………………………………………………..….. 
 
 
Email/Telefonnummer  
 
 
…………………………………………………………………………………………………………….…. 
 
 
Ev. kommentarer: 
 


