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Kalender 2015 
- 16 mars, styrelsesammanträde 

- 22 mars, bokslutsammmanträde 

- 11 april, styrelsesammanträde 

- 10 maj, styrelsesammanträde 

- 23 maj, Ordinarie föreningsstämma 
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http://brfplatan.se/  
choose “In English”  

Svensk version   
 
In English on our website. 
http://brfplatan.se/  
choose “In English”  



 
                       

Styrelsen informerar 
Mars 2016  
 

2 

På toppen av Edsberg 

HEMSIDAN  

Hemsidan: www.brfplatan.se  
 

INFORMATION IN ENGLISH 

Starting from now this information will be 
translated into English. You will find the  
English version on our website 
http://brfplatan.se/Default.aspx?pid=39 and is 
available to all the members. 
 

KONTAKTA STYRELSEN 

Har du funderingar/klagomål tveka inte att 
kontakta styrelsen vi finns till för er. Antingen 
via e-post styrelsen@brfplatan.se eller ett 
brev i brevlådan utanför fastighetskontoret. 
 

ORDINARIE 
FÖRENINGSSTÄMMA 

Ordinarie föreningsstämma 2016 kommer att 
hållas måndagen den 23 maj kl. 19.00 i 
Rudbecksskolans aula. 
Transport för den som önskar kommer att 
anordnas från fastighetsexpeditionen till 
Rudbecksskolans aula och även tillbaka efter 
stämman.  

Kallelse och sedvanliga handlingar kommer att 
skickas ut i början på maj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STYRELSELEDAMOTSÄMNE 

Är du intresserad av att ingå i styrelsen? 
Kanske känner du någon medlem i föreningen 
som skulle passa bra för detta uppdrag? 
Kontakta i sådana fall någon i valberedningen: 

 Ann-Christine Sundén 
annchristine.sunden@gmail.com 
08-35 61 89 

 Leif Lindvall  
midaro@tele2.se 
08-35 37 91 

 Maj Sjöberg 
maj.sjoberg_2014@bredband.net 
08-96 29 13 

 

SLÄPP IN VÅRLUFTEN 

Vi påminner om att ha vädringsfönstren 
öppna oavsett årstid. Detta behövs för att få 
en bra cirkulation i bostaden. 
Om filtret (tunt fibervävsliknande) behöver 
bytas kan du hämta nytt på fastighetskontoret 
vardagar kl. 07.00-16.00 (lunchstängt kl. 
11.30–12.15) eller ringa/maila till fastighets-
kontoret så kan fastighetsskötarna hänga en 
påse med filter på din dörr. Tel: 08-96 21 85 / 
platan@brfplatan.se.  
Obs! Spara clipsen som håller fast filtret. De är 
dyra och kan användas igen. 
 

KÖR FÖRSIKTIGT 

Vi ska hinna bromsa om ett barn springer ut i 
vägen från en parkerad bil. Klart att vi 
anpassar farten.  
På Flintlåsvägen/Lodvägen är HÖGSTA 
hastighet 30 km/h men det betyder att man 
även ibland kan/bör köra långsammare. 
På våra gångvägar framför portarna gäller 
gångfart, d.v.s. max 7 km/h. 
 
 
 

mailto:annchristine.sunden@gmail.com
mailto:midaro@tele2.se
mailto:maj.sjoberg_2014@bredband.net
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PARKERINGSFÖRBUD 

Vi vill påminna om att det mellan 1/11-15/5 är 
parkeringsförbud utanför garagen. Detta för 
att underlätta för snöröjning/halkbekämpning. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARKERING UTANFÖR 
PORTARNA 

Idag finns möjlighet att köra ända fram till 
entréportarna för att släppa av/hämta upp de 
som har svårighet att gå eller för att lasta ur 
tungt som inte kan bäras från parkeringen. 
SJÄLVKLART ska vi vara restriktiva med detta 
eftersom varje transport in i området utgör en 
RISK för t.ex. barn som vistas i området. 
Gångvägarna fram till entréportarna måste 
dessutom vara tillgängliga för exempelvis 
utryckningsfordon. 
 

NYA FÖRENINGSLOKALEN 

Arbetet fortskrider och vi hoppas på att vår 
nya föreningslokal ska vara färdig för 
besiktning efter påsk. Vi har planer för en 
invigning/öppet hus när den är färdig så alla 
kan få se hur fint det blir. När det är dags 
återkommer vi om detta med information på 
hemsidan och porttavlorna. 
 

SOMMARARBETARE 

I sommar kommer vi vara väldigt restriktiva 
med sommararbetare. Får vi ett större behov 
kommer vi att annonsera på hemsidan samt 
porttavlor om arbetstillfällen och då först 
finns det möjlighet att lämna in intresse-
anmälan. 
 
 
 
 

 

TRAPPHUSET EN 
UTRYMNINGSVÄG 

Eftersom trapphusen och även entrén utgör 
en utrymningsväg är det inte tillåtet att 
förvara något brännbart där eller hindra 
framkomligheten. Detta innebär att t.ex. 
barnvagnar inte får stå där. 
 

DAGS FÖR CONTAINER 

Den 20-23 maj kommer det att ställas ut flera 
containrar i området. De kommer att ställas 
upp på fredagskvällen och ta bort måndag 
morgon. Passa på att rensa ut sådant du inte 
längre vill ha kvar. Ta en titt i cykelförrådet. 
Kanske har du cyklar som är obrukbara eller 
som du inte längre 
använder. Lägg de då 
i containern.  
Som ni vet har vi ett 
samarbete med 
Skopan i Upplands-Väsby, en second hand 
butik som samlar pengar till områden där 
människor har det mycket svårt, t.ex. efter 
jordbävningen i Nepal, kvinnosjukhus i Kongo. 
Skopan kommer att få möjlighet att se om det 
finns något av det vi slänger som istället kan 
säljas för att få in pengar till liknande ändamål. 
 

RASTNING AV HUNDAR 

Vi har sedan en tid 
tillbaka fått en perfekt 
slinga för att rasta våra 
fyrfotade vänner.  
Denna går utanför 
staketen där våra bilar 

står parkerade. Här röjs sly och det hålls efter 
löpande för att den skall vara tillgänglig så stor 
del av året som möjligt. I vårt parkområde ska 
hundarna givetvis inte rastas. 
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NÄR SKA DET VARA TYST? 

Självklart visar vi hänsyn till våra grannar 
genom att inte föra oväsen (hög musik etc.) på 
otillåten tid. Alla vet vi ju att det ska vara tyst 
mellan kl. 22.00–07.00 på vardagar samt kl. 
23.00–09.00 på lördag och söndag. 
Bygg och hantverksarbeten som att hamra, 
spika, borra etc. är bara tillåtet mellan 08.00-
17.00 på vardagar samt veckoslut mellan kl. 
10.00–17.00. Under allmänna helgdagar är 
inget bygg och hantverksarbete tillåtet. 

 
 

PRISHÖJNING PÅ ILOQ NYCKEL 

Vi har varit tvungna att höja priset 
på Iloq nycklar från 200kr till 250kr 
pga att vi nu fått ett något högre 
inköpspris på nycklarna. Vi hoppas 
att ni är nöjda med vårt nya 
låssystem. 
 

SOPHANTERINGEN HAR BLIVIT 
BÄTTRE 

Som ni kanske sett 
har vi försökt 
förtydliga hur och 
vad vi kan kasta. 
Detta har gett 
resultat. Vi har blivit 
bättre, vilket är 
jättekul! Om vi alla hjälps åt så kommer det bli 
ännu bättre och vi får på köpet en bättre miljö 
och ett trevligare soprum. 
 
 
 

 
 
 

UNDVIK STOPP I AVLOPPET 

Använd inte doftblock som 
fästs på toalettkanten. De 
lossnar lätt och åker ner i 
toaletten och orsakar stopp. 
Självklart kastar vi inte heller 
bindor, tamponger etc.  
 

ENTRÈMATTOR UTANFÖR 
DÖRREN 

För att inte försvåra städningen av våra 
trapphus är det inte tillåtet att ha entrémattor 
utanför lägenhetsdörren. Föreningen kommer 
att ta hand om dessa med start nu. 
 

CYKELRUMSRENSNING 

Det har blivit dags att rensa upp i våra 
cykelrum igen. Där skall endast cyklar i bruks-
skick och som används parkeras. Övriga cyklar 
får man förvara i sitt eget källarförråd eller på 
annat sätt. Vi kommer att gå ut med tydliga 
instruktioner i ett separat brev under april om 
hur detta kommer att gå till. Passa på nu när vi 
har containers, 20 -23 maj att göra dig av med 
de cyklar du inte längre använder. 
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