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Kalender 2016 
 

- 18 oktober, underhållsbesiktning 

- 18 oktober, styrelsemöte 

- 1 november, budgetmöte 

- 15 november, styrelsemöte 

- 12 december, 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 

Hej! 

 Vi har haft en fantastiskt solig och varm sommar här i Sollentuna.  Men nu har hösten har kommit hit 

med stormsteg. På bara ett par veckor har löven färgats röda och luften har blivit klar och kall.  

Den 3:e september avnjöt vi årets Platådag. Det känns 

som att Platådagen markerar sommarens avslutning och 

höstens intåg. Vi var lite oroliga för vädret den här 

gången, då den var en vecka senare än de senaste åren. 

Men vi hade tur med vädret även i år och regnet föll 

först efter att vi avslutat dagen. I år var första året vi 

även bjöd på buffé, vilket vi hoppas var uppskattat. 

Planeringen inför nästa års Platådag har redan börjat 

och vi tar med oss våra erfarenheter från i år.  Mer om 

årets Platådag kan ni läsa senare i det här numret av 

Styrelsen Informerar. 

I och med mörkrets intåg hamnar vår belysning på området ”i ljuset”. Styrelsen har länge arbetat 

med att förbättra vår utebelysning, som exempelvis de nya låga gatubelysningarna längs med 

låghusen på insidan av Flintlåsvägen och våra lyktstolpar där vi bytt ut ljuskällorna till LED-belysning 

med starkare sken. Som ytterligare ett steg i detta har vi sett över möjligheten att belysa flera träd på 

området för att ljusa upp i våra parker. Styrelsen har i dagarna antagit en offert om att anlägga 

ytterligare 5 st trädbelysningar. Arbetet beräknas sätta igång så snart det är möjligt. 

 Som många av er märkt pågår renoveringen av våra entréportar för fullt. Företaget som renoverar 

har tyvärr haft lite problem med reservdelar och oljorna som de använde och har därför behövt slipa 

om några dörrar och börja om. Arbetet fortskrider dock och förhoppningen är att alla dörrar är klara 

till årsskiftet. 

Ytterligare ett projekt som har börjat är utbytet av el och belysning i våra källare. Det blir nya 

starkare lampor som gör att det blir mycket ljusare. I samband med detta målas även väggarna om i 

en vit nyans för att ytterligare förstärka ljuset och fräscha upp. Det blir en väsentlig skillnad mot 

tidigare och vi har fått många positiva reaktioner, vilket vi uppskattar. 

 Tveka inte att höra av er till oss i styrelsen om ni har några funderingar, vi tar gärna emot synpunkter 

och förslag. Maila till styrelsen@brfplatan.se eller lägg en lapp i brevlådan vid fastighetskontoret.  

  

Trevlig höst! 

  

Catharina Fröjdh Nyqvist 

Ordförande  
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På toppen av Edsberg 

HEMSIDAN  

Hemsidan: www.brfplatan.se  
 

INFORMATION IN ENGLISH 

This information are 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. 
 

CYKEL- OCH BARNVAGNS 
RENSNING 

Den 21 oktober  kommer ett företag och 
hämtar de cyklar som togs omhand i samband 
med cykelrensningen i våras.  Har du inte 
kontrollerat om din cykel står kvar så gör det 
snarast. Har du några frågor angående din 
cykel så ta kontakt med 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. 
 

 
 
 

SKOPAN 

Föreningen kan tyvärr inte längre ta emot saker 
som skall till Skopan på fastighetskontoret. 
Styrelsen ser över andra möjligheter att lämna 
saker till Skopan och återkommer senare. 
 

FÖRSIKTIGHET I HISSARNA 

Vi vill uppmärksamma alla på att vara försiktiga 
i våra hissar. I och med att hissarna saknar 
innerdörrar finns det risk att något fastnar 
mellan hiss och dörr vilket kan skada hissen och 
i värsta fall kommer någon person till skada. 
Tänkt på detta när ni transporterar saker i 
hissen. Prata också med era barn och informera 
om att inte stå intill dörren vid färd samt att 
inte ha saker så som väskor nära dörren. Viktigt 
också att inte leka i hissen. Spar på energin och 
lek när ni kommer ut istället. 
 

UNGDOMAR PÅ MOPED I 
OMRÅDET 

Det har vid flera tillfällen den senaste tiden 
förekommit ungdomar på moped körandes på 
området. Detta har skett vårdslöst och i hög 
hastighet. Håll ögonen öppna. Om det är 
stökigt och personer som beter sig illa eller 
förstör på vårt område så dokumentera och 
meddela oss vad ni sett. Vid pågående brott 
skall ni ringa polisen. 
 

ANDRAHANDSUTHYRNING 

Om du planerar att hyra ut din bostadsrätt tänk 
på att du måste ha styrelsens godkännande. 
Du kan max ansöka om ett år i taget. Tillståndet 
kan begränsas till viss tid och förenas med 
villkor. 
Blanketten hittar du på Platåns hemsida under 
fliken Boende, blanketter. 
Om du inte har styrelsens godkännande räknas 
din andrahandsuthyrning som otillåten och du 
riskerar att förlora ditt medlemskap i 
föreningen. 
 

PARKERING FRAMFÖR 
GARAGEN 

Från och med den 15/11 till och med 30/4 är 
det förbjudet att parkera  framför 
garageportarna. Det är för att det ska gå att 
snöröja utan hinder, samma som förra året. 
Det innebär att dom som ändå parkerar där, 
riskerar att få p-böter. 
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På toppen av Edsberg 

PLATÅDAGEN 2016 

Den första lördagen i september var det dags 
för Platådagen igen. Vädret verkade lite 
ostadigt men vi klarade oss från både regn och 
vind. Lite mulet väder verkade inte bekymra 
någon då vi tycktes ha ännu fler besökare än 
tidigare år. Ponnyridning har blivit en stående 
aktivitet men i år bjöd vi även på Pokemon-jakt 
där barnen fick leta efter små Pokemon-bilder 
på gården. Alla deltagare fick en godispåse och 
de bästa fick presentkort på BR leksaker. Vi 
hade även tipspromenad där företagen varit 
med och tagit fram frågor. Priser i denna tävling 
och i lotteriet var presentkort hos Mat.se och 
Vardagsfrid. Vi hoppas vinnarna uppskattar 
sina fina priser. Lotterivinnaren som inte syntes 
till på Platådagen har nu sammanförts med sitt 
pris. Nytt för i år var en härlig buffé med 
läckerheter samt belgiska våfflor vilket var 
omåttligt populärt. Även strömmingsvagnen 
var med och lika populär som vanligt. Jättekul 
att brandkåren slapp utryckningar och istället 
kunde vara med oss lära oss om brandsäkerhet. 
 
Tack till alla boende och deltagare som 
närvarade på Platådagen! Ni har alla bidragit 
till en trevlig dag med mycket glädje och 
gemenskap! 
 
Företagen som medverkade var: 

 Svenska Mäklarhuset 

 ComHem 

 Team Guardab 

 GES Entreprenad 

 HSB 

 Mat.se 

 Vardagsfrid 

 MK Trädgårdsskötsel 

 Sollentuna Energi 
 
På hemsidan hittar du bilder från Platådagen 
samt svar på Tipspromenadfrågorna. 
 
Har du synpunkter på Platådagen? Ge oss 
gärna tips hur vi kan förbättra antingen genom 
att maila oss eller genom att skriva en lapp och 
lägga i brevlådan vid fastighetskontoret. 
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På toppen av Edsberg 

PARKERINGSPLATSERNA 

Eftersom att våra p-platser inte är så breda 
måste ni tänka på att parkera bilen i mitten av 
rutan. Tänk på att era grannar ska kunna kliva 
in och ut, utan att skada bilen bredvid. När ni 
parkerat tag gärna en koll på hur ni står. 
Vintertid är det er skyldighet att skotta på och 
runt er parkering så att det inte bildas isvallar 
så att ingen halkar och gör sig illa. 
 

RENOVERING AV LÄGENHET 

Glöm inte att en bygganmälan kan behöva 
fyllas i och lämnas till fastighetskontoret senast 
2 veckor innan byggstart. Se ordningsreglerna. 
Blanketten finns på hemsidan. 
 

ELEMENTEN I LÄGENHETEN 

Fastighetskontoret vill påminna om man inte 
skall hålla på med elementen själv. Har du 
problem med kalla element kontakta oss för 
hjälp. 
 

STÄDNING I TVÄTTSTUGORNA 

Vi uppmanar alla att följa de ordningsregler och 
föreskrifter som råder i tvättstugan och där är 
städningen en viktig del. Även om ni inte 
använder alla maskiner så måste dessa 
kontrolleras i samband med städningen för att 
säkerställa att allt ser bra ut efter avslutat 
tvättpass. Sköter man inte städningen kan man 
bli av med möjligheten att nyttja föreningens 
tvättstugor. 

 
Bild på filter till en torktumlare. 
 

KATTER PÅ PLATÅN 

Vi vill påminna om att det inte är tillåtet att låta 
sin katt springa fritt i vårt område. Katterna gör 
tyvärr sina behov i våra sandlådor och det blir 
ett större och större problem. Med anledning 
av detta är det inte heller tillåtet att ha en s k 
kattrappa från balkongen ner till marken. Ni 
som har en kattrappa uppmanas att ta bort den 
och hålla katten inomhus. Det är självklart 
tillåtet att vara ute med katten i koppel. 
 

HUNDAR OCH LEKANDE BARN 

Detta är ett återkommande problem i våra 
parker. Vi vill gärna vara där med våra småbarn 
som gladeligen blivit många fler under senare 
år. Du som är hundägare är välkommen att vara 
i parken med din kopplade hund men rasta inte 
hunden där. Men självklart har vi inga hundar 
eller katter i lekplatserna. 
Dessutom är det oansvarigt och otrevligt att 
inte plocka upp efter hunden, och ni som inte 
orkar ta upp hundbajset på era promenader, 
bör fundera allvarligt på att skaffa ett mer 
lättskött husdjur som t.ex. en guldfisk. 
 

TVÄTTMASKINERNA 

Vi ber alla att vara extra noga med att 
kontrollera det ni stoppar i tvättmaskinen.  
Flera boende har fått skador på kläder på grund 
av att andra inte tömmer fickorna och tvättar 
spikar och annat som fastnar i trumman och 
sedan gör skada både på kläder och 
tvättmaskin. Observera även att BH med bygel 
inte är tillåtet att tvätta i maskinen om den inte 
ligger i tvättpåse. Även dessa kan orsaka stora 
skador. 
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LISTER TILL FÖNSTER 

Det är viktigt att det sitter lister mellan fönster 
och karm då det förhindrar både damm och 
smuts från att komma in och värme från 
lägenheten att komma ut. Det kallas för 
dammlister och finns att köpa på de flesta 
byggvaruhus. Dessa kan man även hämta på 
fastighetsexpeditionen utan kostnad för egen 
montering. Självklart kan man få hjälp av 
fastighetsskötarna med monteringen mot en 
liten kostnad på 150 kr.  
  

DÖRRSTÄNGARE 

Vi vet att dörrstängarna på våra entrédörrar 
ibland krånglar och dörrarna antingen inte går 
igen ordentligt eller är väldigt tröga att öppna. 
Detta påverkas i stor del av vilket väder vi har 
ute. Eftersom våra dörrar går inåt så är de extra 
känsliga för exempelvis starka vindar. Vi ber er 
att INTE skruva själva med dörrstängarna utan 
att istället meddela fastighetskontoret om ni 
tycker att något är fel med dörren. 
 

LADDNING AV ELBIL 

Vi har märkt en stor ökning av antalet 
förfrågningar till styrelsen om när vi tänker 
ordna med laddstation för elbilar. Det är många 
som köper en elbil och därför undersöker vi nu 
vilka olika möjligheter för laddning som finns 
på marknaden. Tanken är att vi inom en snar 
framtid ska kunna erbjuda de som vill kunna få 
möjlighet att ladda sin bil på sin p-plats eller 
garage. Det finns även olika sätt att debitera för 
den här tjänsten och det är något som vi också 
arbetar med att ta fram. Är det här något som 
är intressant för dig så anmäl ditt intresse till 
fastighetsexpeditionen. 
 

 
  

NYA FÖRENINGSLOKALEN 

Nu har det gått några månader sedan vi 
öppnade den nya föreningslokalen och det är 
många som använder den och är positiva till 
hur trivsam och fin den är. Det vi har märkt är 
dock att det lätt blir en hög ljudvolym och att 
det då ekar i lokalen. I samband med att den 
byggdes sattes det in ljuddämpande plattor i 
taket, men det är inte tillräckligt för att minska 
på ljudet. Vi kommer därför sätta upp så 
kallade ljudabsorbenter längs ena väggen och i 
och med det hoppas vi på att det blir en mer 
behaglig ljudmiljö att vistas i.  
 

SPARA PENGAR 

För att hjälpa oss med att sänka kostnaderna 
för sophantering så vill vi tipsa alla om 
möjligheten med att slänga tidningar i de 
containerns som finns vid Lodvägen 16, utanför 
grovsopprummet bakom Flintlåsvägen samt 
containers för tidningar, kartong och glas som 
finns i korsningen Flintlåsvägen/Lodvägen. 
Dessa containers betalar vi inget för och vi kan 
med fördel nyttja dem när vi exempelvis vill 
slänga skrymmande emballage. 

 

PARKERINGFÖRBUD 

 Tänk på att tala om för era besökare att det är 
absolut förbjudet att parkera på våra 
vändplaner, utanför portar, samt i portalerna i 
låghusen. Det innebär att dem som gör det 
kommer att få parkeringsböter på 450 kronor 
helt i onödan. 
Det är bättre att de lägger dessa pengar på 
blommor till er i stället. 
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 TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 

MK Trädgård som 
sköter om våra 
planteringar och 
parker vill gärna veta 
vad ni tycker om deras 
arbete och har skrivit 
några frågor. Ta 
chansen att komma 
med synpunkter 
genom att svara på nedanstående frågor och 
maila dina svar till styrelsen@brfplatan.se 
eller lägg en lapp i brevlådan vid 
fastighetskontoret. Märk gärna brevet med 
MK. 
-Vad tycker ni om skötseln av rabatterna och 
parken i jämförelse med hur det var tidigare 

 Är ni nöjda med planteringarna 

 Bemötande 

 Fokus på rätt saker 

 Förslag till förbättringar 
Svara gärna genom att gradera mellan 1-5, där 
1 är det bästa och 5 det lägsta betyget. 
  
Vi vill samtidigt påminna om att det inte är 
tillåtet att plantera egna växter i rabatterna, 
oavsett hur man tycker att det ser ut. MK har 
planer för hur det ska se ut i rabatterna och tar 
bort de växter som inte hör dit. Däremot kan ni 
gärna komma med förslag till styrelsen på vad 
ni tycker skulle vara fint att se i rabatten.   
 
 

 

 

GRANNSAMVERKAN MINSKAR 
BROTTSLIGHETEN 

I föreningen finns en grannsamverkan-grupp 
vars syfte är att hålla extra uppsikt över sina 
grannars bostäder och är uppmärksamma på 
vilka som rör sig i bostadsområdet. De ska 
samtidigt vara en länk mellan polisen och 
boende. Tanken med grannsamverkan är att 
minska brottsligheten och öka tryggheten och 
trivseln i bostadsområdet. Det handlar främst 
om att förhindra bostadsinbrott, skadegörelse 
och fordonsstölder genom att vara ute och 
synas på området. De flesta inbrott sker på 
dagtid mellan 10-15.  
Grannsamverkan behöver förstärkning av nya 
medlemmar och styrelsens förhoppning är att 
det ska finnas en kontaktperson i varje 
trappuppgång.  
Är du intresserad så kontakta Margareta 
Herrmann på e-post: 
grannsamverkan@brfplatan.se 

 

 

Med detta vill Styrelsen 
och Fastighetskontoret 
passa på att önska alla 

en härlig höst. 
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