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Nyhetsbrev 5 
Brf Byerums Strandbad 

 
 
 
Mitt i semestern? Här kommer nyheter och information från Brf Byerums Strandbad – 
föreningen som har ett av Sveriges bästa lägen.  
(Det sägs att drottning Viktoria helst ville bygga sitt Solliden där vår fastighet ligger. Men 
det var för öde och därför fick det bli i Borgholm. Tur för oss!)  
 
 1. Ekonomi 
Under första halvåret ligger vi enligt prognos. Under hösten kommer dock den stora 
grävningen (för att förhindra att fukt tränger in i fastigheten) vid norra sidan att göras. Den 
går inte att prissätta i dagsläget då vi inte vet hur det ser ut i marken. 

 
 

 2.  Bredband och fiber  
Som vi tidigare informerat om kommer inte det nya bredbandet med Telia att vara 
startfärdigt i sommar. Detta på grund av att grävningsarbeten inte är klara. Länsstyrelsen har 
gett klartecken för grävning efter sommaren, men man inväntar fortfarande tillstånd från 
Trafikverket.  

 
 

3.   Poolen & trivselregler 
Veckan innan midsommar blev poolen ”badklar”. Det är dock en filterbehållare som spruckit 
och som ännu inte har bytts ut. Både fastighetsskötare och styrelsen har varit i kontakt med 
Baladium och Patrik (poolfirman). De i sin tur kontaktar Folkpool för att få reservdelar. 
Tyvärr har Folkpool semester och risken är att det drar ut på tiden. Sannolikt får vi "hanka" 
oss fram denna säsong. Filterbehållaren är provisoriskt reparerad och det är oklart hur länge 
det kommer att fungera. 



Vi är numera också ålagda att lämna in vattenprover till kommunen för att se att vattnet inte 
har för hög bakteriehalt. Det första provet skickades den 11.7 och kommer under den 
närmaste veckan. 
På förekommen anledning vill vi också säga att poolen bara är till för de som bor i 
fastigheten. Det har vid några tillfällen under sommaren kommit in okända personer som 
nyttjat poolen. Det är bra om vi frågar och säger till om vi ser personer som vi inte känner 
inte igen och som badar i vår pool.  
För det kan bli dyrt om poolen missbrukas, det vill säga att trycket och nedsmutsningen ökar 
och saker går sönder som vi måste renovera. Förra året var vi till exempel tvungna att 
investera i en ny del för 150 000 kr.  
Glöm inte att poolen ska vara täckt nattetid. Regel är att den siste som badar för dagen 
täcker över poolen.  
Trots allt ”krux” med poolen måste det sägas att det är härligt att se alla barn som hoppar, 
leker och lär sig simma i poolen. Roligt att de bär med sig fina Byerums-minnen för resten av 
livet.  
 
 
4. Underhållsarbeten 
I augusti kommer en besiktning av fastigheten att göras, bland annat för att vi ska se status 
på taket och kunna planera in det i underhållsplanen.  
 

 
5. Växla 10-kronor till tvättstugan  
Vi har en växelkassa, för den som är i behov av att växla. Just nu finns växelkassan hos Urban 
Norström i lägenhet 39. Men från och med torsdag lunch (18.7) är den hos Lotta Reberg i 
lägenhet nummer 42. Slå gärna en signal eller skicka sms  
innan vid växling så att vi är på plats. 070-285 26 80.  
 
6.  Städdagen  
De medlemmar som inte var med på sig städdagen den 31 maj och som vet med sig  
att de inte har betalt in en kompensationssumma på 500 kr får gärna göra det. Det är inget 
tvång men flera medlemmar som inte kunde delta har valt att göra så.  
 
 7. Trivselregler & underhåll 
 För den som har energi över, och lust att hjälpa till finns det alltid saker att göra runt  
 vår fina fastighet. Rabatter ska rensas, gräs och blommor ska vattnas. I förrådet vid  
 tvättstugan finns trädgårdsredskap för den som känner sig manad. Nyckeln till  
 lägenheten fungerar även där. Vattenkannor och slangar finns framme. 
 När det gäller våra gemensamhetsutrymmen som tvättstuga, bastu och den renoverade    
 kiosken ska de vara städade och iordningsställda när man nyttjat dem. Det är även 
lägenhetsinnehavarens ansvar att se till att gäster följer våra regler.  
 
 
8.  Grillning  
På Midsommarafton (21.6 - 2019) utfärdade länsstyrelsen i eldningsförbud i hela Kalmar län. 
Följande information finns just nu på deras hemsida.  



Förbud gäller eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. 

Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen 
(ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och 
matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning 
är låg. Engångsgrillar utgör INTE en iordningsställd grillplats. 

Du får grilla på egen tomt i grill eller annan anordning avsedd för matlagning. Uppmaningen 
till allmänheten är ändå att vara ytterst försiktiga med eventuell eld. Oavsett om 
eldningsförbud råder eller inte är det den som eldar som är ansvarig för att det sker på ett 
säkert sätt. 

Så var försiktig när du grillar på vår iordningsställda grillplats.  

För att se aktuell status vad det beträffar eldnings/grillförbud i länet kan man gå in på  

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/stat-och      
kommun/samhallsbyggnad/krisberedskap/aktuella-eldningsforbud-i-lanet.html 

 

9. Bortforsling av omärkta cyklar  

Utanför cykelförrådet står omärkta cyklar som har rensats ut ur förrådet under städdagarna i 
år och i fjol. Under den kommande veckan kommer dessa att forslas bort till 
återvinningsstationen om ingen gör anspråk på dem.  

 

10. Ny beläggning av Horns kustväg  

Den 22 juli har Fornbods Vägsamfällighetsförening i Byerum stämma, då ska bland annat en 
ev. ny beläggning av  Horns kustväg behandlas. Brf Byerum Strandbad kommer att vara 
representerade med några ledamöter från styrelsen. Vi återkommer med rapport.  

Den 26 juli har vatten och avloppssamfälligheterna i Byerum stämma. Brf Byerum Strandbad 
kommer att vara representerade med några ledamöter från styrelsen. Vi återkommer med 
rapport,  

 

Ha en fortsatt skön sommar! 
Med vänlig hälsning 

 
 

      Styrelsen  
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