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Catharina Fröjdh Nyqvist, Mehdi Talebi, Robert Norrgård, Alexander Sund, 

Raija Kallio, Björn Borg, Catharina Hedström 

Styrelsen och fastighetskontoret vill önska alla en trevlig sommar.

  

Kalender 2016 
- 21 juni, öppet hus nya föreningslokalen 

- 27 juni, bastun stänger för sommaren 

- 15 augusti, bastun öppnar igen 

- 23 augusti, styrelsemöte 

- 3 september, platådagen 

- 20 september, styrelsemöte 

 
This information is also 
available in English on our 
website. 
http://brfplatan.se/  
choose “In English” in the menu. 
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På toppen av Edsberg 

Några ord från Ordföranden... 

Hej alla boende på Brf Platån, jag sitter på min balkong och ser ut över Sollentuna och in mot 
Stockholm, där himlen nu börjar fyllas av luftballonger. Just i detta nu seglar en luftballong över taket 
på Lodvägen 16 och vidare fram över himlen.  
Varje gång jag svänger upp mot Flintlåsvägen och ser blomsterplanteringen med Platån, känner jag en lycka 
och en stolthet i att ha möjligheten att få bo i detta fina område.  
 
Vi i styrelsen har fått förtroendet att förvalta föreningens fastigheter och mark. Vi arbetar hela tiden med 
föreningens bästa i våra tankar och vi vill att våra fastigheter ska vara väl omhändertagna och ska kunna hålla 
i många år framöver. Det är ett omfattande arbete som tar mycket tid från oss som är engagerade, oavsett 
om man är styrelsemedlem eller revisor. 
 
Vi har nyligen haft årets ordinarie föreningsstämma, den 53:e i ordningen. Vår föreningsrevisor Per-Uno 
Söderholm avgick efter att ha varit i Platåns tjänst i 28 år! Han började som revisorssuppleant 1988. Året 
efter blev han invald i styrelsen och arbetade där till år 2000. Därefter har han varit Platåns föreningsvalda 
revisor, fram till denna stämma. Vi vill alla säga ett varmt tack till Per-Uno för ditt stora engagemang för 
Platån under alla dessa år! 
På årets stämma avgick även styrelseledamöterna Bert Christiansson och Jacqueline Anagrius Collin. Bert har 
arbetat i styrelsen sedan många år tillbaka och även varit aktiv i Platåcaféet och insamlingar till 
välgörenhetsorganisationen Skopan. Jacqueline har suttit med i styrelsen i ett år och har även hon gjort ett 
mycket bra jobb under det senaste året. Vi tackar Bert och Jacqueline för sina insatser i styrelsen! Alla tre 
avgående fick varsin blomsterbukett, dock vid olika tillfällen. 

 
Samtidigt som vi tackar avgående styrelseledamöter och föreningsrevisor, så välkomnar vi de nyvalda. 
Björn Kellerth är nyvald som föreningsrevisor på ett år. Vi alla känner honom sedan tidigare som Brf Platåns 
tidigare ordförande fram till den ordinarie årsstämman 2015. 
Lars Lundberg - vår revisor sedan många år, omvald till revisor på ett år. 
 
Nya/Omvalda styrelseledamöter för två år är: 
Björn Borg - vice ordförande sedan tidigare och omvald på två år. 
Alexander Sund - styrelseledamot sedan ett år tillbaka och omvald på två år. 
Mehdi Talebi och Catharina Hedström - nyvalda styrelseledamöter på två år. 
 
Till valberedning för en tid av ett år omvaldes Ann-Christine Sundén, Leif Lindvall och Maj Sjöberg. 
Nya/Omvalda revisorssuppleanter är Åke Nilsson och Johan Hoffsten. 
 
De två motionerna som behandlades ansågs besvarade. 
 
Efter stämman bjöds det på kaffe och bullar. 
 
För de som önskar finns protokollskopior från den ordinarie föreningsstämman att hämta på 
Fastighetskontoret, Flintlåsvägen 1A. 
 
Trevlig sommar önskar jag er alla!  
Catharina Fröjdh Nyqvist, Ordförande  
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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/synpunkter tveka inte att 
kontakta styrelsen, vi finns till för er. Antingen 
via e-post styrelsen@brfplatan.se, eller ett 
brev i brevlådan utanför fastighetskontoret. 
 

NYA FÖRENINGSLOKALEN 

Det är öppet hus för er som är nyfikna på den 
nya föreningslokalen 21 juni mellan 14-16. Det 
bjuds på kaffe och tårta. 
Från och med den 22 juni kan den nya lokalen 
användas för aktiviteter. Bokning sker på 
samma sätt som tidigare via fastighetskontoret 
och där hämtar man också nyckeln. 
 
Den gamla föreningslokalen är nu stängd för 
ombyggnad. 
 

GAMLA BLOMMOR OCH JORD 

Har ni vissna krukväxter eller andra blommor 
samt jord, ska dessa slängas på MK s plats vid 
gaveln på sista kallgaragen och där vi förvarar 
våra sandlådor. 
Samtliga krukor oavsett om dom är av plast, 
terrakotta, glas eller porslin slängs i 
grovcontainern. 
 

BASTUN 

Bastun stänger för sommaren 27 juni och 
öppnar återigen 15 augusti. Det går fortfarande 
att boka tider för träning och dusch.  
Vi kommer även att utföra en del underhåll 
under sommaren så vissa tider kan den vara 
upptagen. 
 

FÖRENINGENS RABATTER 

Det är inte tillåtet att plantera växter i våra 
rabatter, om det sker så kommer dessa att tas 
bort. 
Har du önskemål eller förslag på plantering av 
blommor, buskar eller träd så kontakta 
styrelsen eller fastighetskontoret. 
 

MINDRE FÖRRÅD 

Efter att vi stängt sopnedkasten så finns det i 
varje port ett soprum som föreningen kommer 
att hyra ut. Vi håller på att iordningställer dessa 
(Tvättas och målas om) löpande under 
sommaren. Kostnaden är 100:-/månad. Det 
finns redan en kö för detta men det finns 
fortfarande lediga. Kontakta fastighets-
kontoret om du är intresserad. 
 

UNDERHÅLL 

Inom kort kommer vi påbörja arbetet med att 
byta ut all belysning i källarna. Detta arbete 
kommer vara klart till senhösten. Vi börjar på 
Flintlåsvägen 1 inom kort. 
 

PLATÅDAGEN 2016 

I slutet av sommaren har vi återigen vår 
gemensamma platådag. Årets datum är satt till 
den 3:e september. Även om vi ligger en vecka 
senare än normalt så tror vi på strålande sol 
och sensommarvärme. Vi kommer jobba för att 
denna dag blir lika lyckad som tidigare år och 
kanske har vi i år även någonting nytt för er. 
Passa på att titta förbi, särskilt om du inte varit 
där förut. Vi hoppas få se så många som möjligt 
där. Välkomna! 
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CYKEL OCH BARNVAGNS 
RENSNING 

Som ni kunnat läsa om i informationsbrev, på 
hemsida och på porttavlor så har vi startat en 
utrensning för att skapa mer utrymme i våra 
cykel- och barnvagnsrum. Bortplockandet av 
övergivna och obrukbara cyklar, barnvagnar 
och annan utrustning pågår i skrivande stund. 
När allt är klart kommer detta annonseras på 
porttavlorna. Om man anser att något rensats 
bort felaktigt så har man under en viss tid 
möjlighet att få tillbaka det som 
omhändertagits. Kontakta i detta fall 
fastighetskontoret. 
 

PORTTAVLORNA 

Vi rekommenderar er att regelbundet kika på 
informationen på porttavlorna. Det är där man 
snabbast får information och nyheter. Från och 
med nu så kommer vi att byta färg på 
bakgrunden när vi lägger ut viktigt information. 
Använd knapparna under skärmen för att läsa 
informationen. 
 

 
 
 

INGEN INSAMLING TILL SKOPAN 
UNDER SOMMAREN 

Tidigare har man kunnat lämna saker som ska 
till välgörenhetsorganisationen Skopan vid 
Fastighetsexpeditionen. Från och med nu och 
över sommaren kommer det inte att vara 
möjligt att göra det. Vi återkommer med ny 
information efter sommaren. 
 

 

ENTRÉDÖRRARNA 

Styrelsen har beslutat att vi skall renovera våra 
portar. Vi kommer att behålla portarna och 
bara byta slitagedelar och plåtar. Arbetet 
kommer att pågå i flera månader. 
 

GRÄSMATTORNA 

På förekommen anledning vill vi påminna alla 
om att det inte är tillåtet att parkera på 
gräsmattorna och självklart inte heller tillåtet 
att köra på dessa. Ansvaret åligger den boende 
att tillse att så inte sker. 
 

 
 

FASTIGHETSKONTORET 

Som många av er redan märkt så har 
fastighetsexpeditionen byggts om och fått en 
ny vägg med receptionsdisk. Skälet till 
ombyggnaden är främst att det skapar en 
tydligare och mer lätthanterlig handläggning 
för fastighetskontoret att hjälpa till med 
exempelvis programmering av nycklar mm, där 
även blankettförvaring finns nära till hands. 
Dessutom har det blivit tydligare för oss 
boende var vi kan få hjälp och där vi även kan 
få sitta ner under tiden. Precis som tidigare är 
vi alla självklart välkomna att besöka 
fastighetsexpeditionen när vi behöver hjälp.  
Observera att det är lunchstängt mellan 11:30 
- 12:15.  
Tänk även på att de inte alltid är på plats på 
kontoret om de är ute på området och arbetar, 
så vill ni vara säkra att få prata med den ni söker 
så hälsar fastighetskontoret att ni gärna får 
ringa och boka en tid innan. 
 
 


