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Bästa medlem och granne! 
 
Här kommer lite aktuell info till alla medlemmar i vår förening. 
 

• Hjärtstartare. Vår gemensamhetsförening (GA) har en hjärtstartare uppsatt i trappan 
Barlastgatan 55. Denna sitter i "slussen" med åtkomst via garaget. Det är alltså endast 
boende i Brf Glasbruket 1-3 som har tillgång. Vi kommer att märka upp med siffror på alla 
dörrar i garaget snarast för att man lättare ska se vilken trappuppgång som är vilken. 
 

• Gemensamt avtal för el. Vi har förstått att det råder lite missuppfattning om vad som menas 
med "gemensam el". Föreningen har ett gemensamt elavtal och abonnemang med 
individuell mätning och debitering per lägenhet. Beloppet som debiteras på avin avser endast 
s.k. hushållsel i respektive lägenhet. El som förbrukas i trappuppgångar, hissar och andra 
gemensamma utrymmen tar föreningen hand om. Den kostnaden precis som alla andra 
hanteras via månadsavgiften. Föreningen har ett rörligt elavtal med Skellefteå Kraft. Tyvärr 
har elpriset stigit väldigt mycket under vintern och med tanke på kriget i Ukraina och det 
allmänna världsläget är risken stor att priset kommer att ligga kvar på en hög nivå under en 
period framåt. Styrelsen bevakar utvecklingen löpande och avväger även frågan om rörligt vs 
bundet avtal. 

  
Gällande säkerheten och stölder i området 
 

• Inbrottsförsök. Nyligen skedde ett inbrott i vår grannförening Skeppsklockan. 
Tillvägagångssättet är samma som vid vårt inbrott genom trapphus 27, d.v.s. att de kommit 
in via en entrédörr och sedan tagit sig ner för att bryta upp källardörr in till garaget. Liksom 
hos oss har man satt något vid låsen för att inte dörrarna ska gå igen helt och låsas. 
 

• Kontakt med Polisen. Den områdesgrupp som ansvarar för Limhamn är väl medvetna om 
problemet och just nu är det i vårt område flest cykelstölder sker. Det är främst el-cyklar av 
märket Crescent som stjäls. Polisen patrullerar både i uniform och civilt i området. Den 
rekommendation vi får är att se till att alla entrédörrar har fungerande lås och är låsta. Vi 
kommer framöver att anmäla alla tillgrepp och inbrottsförsök på vår fastighet så att dessa får 
ett ärendenummer hos Polisen och kan följas upp. 
 

• Tidsinställning på dörrar. Våra entrédörrar har haft en orimligt lång öppettid, vilket gjort det 
svårt att stå och vänta tills de stängs ordentligt. Nu är detta åtgärdat av vår låsfirma som 
installerat en programmeringsenhet vilket innebär att vi själv kan styra detta genom det nya 
portsystemet Axema. Tiden är satt till 8 sek vilket är rekommenderat för att hinna komma 
igenom med eventuell rollator eller en barnvagn. 
 

• Hjälp till att förhindra inbrott! Låt oss alla vara uppmärksamma på vilka personer som rör sig 
kring vår fastighet och ta ansvar för att dörrar och även garageporten stängs efter oss så kan 
vi förhindra inbrottsförsök. 

 
Har du frågor är du som alltid välkommen att höra av dig.  
 
Med vänliga hälsningar, 
Styrelsen Brf Glasbruket 3, Limhamn 
Tony, Kerstin, Leif, Christine, Maria, Birgitta, Ulf, Ann-Marie och Johan 
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