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Innehållsförteckning: 
1. Föreningens stämma äger rum 25 april kl 19. 
2.  Nya telefonnummer. 
3.  Blankett för uttag ur inre fond. 
4.  Container 22/2. 
5.  Tvättstugestrul!. 
 
1. Föreningens stämma äger rum 25 april kl 19 
på Norges Hus, Skånegatan 16.  Före motionstidens utgång 31 januari hade det har lämnats 
in en motion om uppmjukning av föreningens ganska strikta regler för störande arbete. Sty-
relsens eventuella förslag till stämman (propositioner) meddelas i samband med den formel-
la kallelsen, som skall ske tidigast 6 och senast 2 veckor före stämman, och därutöver skall 
det nog finnas mycket att samlas kring! 
 

I nästa Beryll Nytt kommer att finnas en anmälningstalong till stämman – det krävs ingen an-
mälan för att en medlem skall få delta, men eftersom det bjuds på förtäring är det praktiskt 
att veta hur många som tänker komma. 
 
2.  Nya telefonnummer. 
Från och med utgången av februari månad 2023 skall alla kontantkort till mobiltelefoner va-
ra registrerade på en person. Beryllen har därför blivit tvungen att övergå till abonnemang 
för sina ”arbetstelefoner” vilket i sin tur medfört att mobilnumren bytts ut för de flesta av 
dessa enligt nedan. Nedan följer de nya numren: 
 

Extraförrådsansvarig –  0768-526161 
Garageansvarig –   0768-526180 
Lägenhets/lokalansvarig –  0768-526157 (Bokning sker med SMS och betalning sker    

                           till lokalansvarig via SWISH eller kontant!) 
 
OBS att detta innebär att numret till kontakttelefonen är OFÖRÄNDRAT 0768-874641 
 
3.  Blankett för uttag ur inre fond (reparationsfond). 
Till varje lägenhet hör en inre fond som man gör avsättning till varje månad. Fonden är av-
sedd att användas för att betala kostnaden för smärre reparationer, och det är medlemmen 
själv som bestämmer hur pengarna skall användas. (Den enda begränsningen är att man inte 
får ta ut pengar under pågående försäljning.) Man tar ut pengar genom att fylla i en särskild 
blankett och lämna den till styrelsen som kollar att det finns tillräckligt med pengar för utta-
get, skriver på blanketten och skickar den till HSB. Blanketten finns att få hos Maria eller från 
föreningens hemsida via Boendeguiden/Informationsarkiv/Renovering i lägenhet 
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Detta informationsblad distribueras till samtliga hushåll inom bostadsrättsföreningen Beryllen 
 

6.  Julcontainern fungerade utmärkt! 
7. Cykelrensning. 
8. Måndagskaffet – vem vill bidra? 
9. Stående: a) Upphittat, b) Inloggningsuppgifter, c) Kod 

till containerlås, d) Kod till bastu, e) Felanmälan, f) SOS 
Alarm. 
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4.  Container 22/2. 
En container är på gång 22/2 och tas in dagen efter. Det är alltså en container avsedd för 
generella grovsopor som är för stora eller åbäkiga för miljörummet. Observera att det inte är 
tillåtet att slänga byggavfall, kemikalier eller elektronik i containern. Containern är pga 
brandbestämmelserna låst med kodlås, koden finns sist i varje Beryll Nytt, så även i detta 
 
5. Tvättstugestrul! 
I förra Beryll Nytt gjorde vi en kvasifilosofisk utläggning om gemensamhetslivet i en 
bostadsrättsförening som vår. Drapan avslutades med fältropet  

Städa efter Dig i tvättstugan! 
 

Skam den som ger sig, så här kommer nya exempel från Maria:  
”Hej så här ser det oftast ut kl 7 på morgonen i tvättstuga 3 och 4. Sådana som tvättar kväll 

lämnar så här, hämtar inte i tid samt ej någon städ efter sig.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det är naturligtvis inte så rasande kul att komma efter en slarver, och om bättring inte sker 
måste styrelsen agera – dokumentation pågår… 
 
6.  Julcontainern fungerade utmärkt! 
Det känns bra att inte bara klaga, så vi vill gärna framhålla att de som slängde julgranar i 
årets Julcontainer skötte sig utmärkt! Granarna var snyggt inlagda, de var avkvistade och 
barren var på plats inuti containern. 

BRAVO! 
 
7. Cykelrensning. 
Alla medlemmar har fått en lapp med följande text i brevlådan: 
 

Då har det blivit tid för att rensa ut gamla cyklar. 
Måndagen den 20 februari kommer er fastighetsskötare att 
omhänderta samtliga omärkta cyklar. 
På detta brev har ni fått klistermärken, fäst ett märke synligt 
på din cykel om du vill att den ska vara kvar. 
Tack på förhand för ert samarbete, vänligen kontakta 
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fastighetsskötaren om ni har några frågor. 
 

En fråga som anmäler sig är om det inte skall stå lägenhetsnumret på klistermärket (Svar: 
det SKA det). Maria vill också rikta en särskild uppmaning till oss åldringar i föreningen vilka 
kanske har svårt att slita oss från det fortskaffningsmedel som tjänat oss så väl under många 
år – fast nu var det ett bra tag sen… Hon vill att vi/de som har gamla cyklar i cykelrummen 
och som inte cyklar längre ska göra oss av med dom. De cyklarna tar onödig plats för dem 
som aktivt cyklar. Det finns ett 20 tal cyklar som tillhör den äldre generationen bara i A-
Huset. 
 
8. Måndagskaffet – vem vill bidra? 
Alla är hjärtligt välkomna till en timmes samvaro med kaffe/té i Föreningslokalen Bohus-
gatan 14 måndagar kl 11. Kostnad 10 kr. 
Finns det någon som vill hjälpa med arrangemanget?  
Det skulle vara väldigt intressant om någon i föreningen vill komma och berätta om något, 
t.ex. en resa, en hobby eller sitt jobb. 
Kontakta Kerstin Jönsson, tel 0737 03 33 61.  
 
9. 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 information 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/felanmalan/ (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. 

http://www.hsb.se/goteborg/felanmalan/

