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På toppen av Edsberg 

Hej! 
 
Till doften av glögg och pepparkakor börjar vi snart kunna summera året 2016 som har varit ett mycket 
spännande år. 
Vi har nyligen upplevt den värsta snöstormen här på över hundra år. Trots de extremt svåra 
förhållanden som uppstod kan vi se att det finns förbättringsområden för vår underleverantör. Det 
värmer dock att se att det fanns så många goda grannar som hjälpte varandra i snökaoset. 
 
Ett område som vi har kommit långt med är 
arbetet kring att höja säkerheten här på 
Platån, så att alla skall kunna känna sig 
tryggare och då kanske speciellt de äldre som 
är en utsatt grupp. På årsstämman 2016 inkom 
ett par motioner om låsta portar även dagtid. 
Vi har arbetat med frågan under en längre tid 
och bland annat sett över hur det har fungerat 
hos andra bostadsrättsföreningar. I januari 
2017 kommer vi införa en lösning som vi 
hoppas blir bra för alla. Vi återkommer med 
mer information när det närmar sig 
installation. Det är dock viktigt att tänka på, att 
det inte spelar någon roll hur mycket vi arbetar 
med den tekniska biten om inte alla tar sitt 
eget ansvar och t.ex. stänger dörrar efter sig. 
Här ser jag även vikten av att ha en väl 
fungerande grannsamverkan och där så många 
som möjligt är aktiva. 
 
Under 2017 skall vi arbeta vidare med utmaningen att skapa ett effektivt arbetssätt för våra 
fastighetsskötare och förvaltare, utifrån deras roller, arbetsbelastning och arbetsschema. Vi kommer 
se över fastighetsexpeditionens öppettider och försöka skapa en bra lösning för detta. Det finns även 
önskemål om kvällsöppet på fastighetsexpeditionen vilket är något vi tar med oss i arbetet. För att vara 
på säkra sidan att få hjälp när man behöver, så ring innan och boka tid på tel. 08-962185. Är det ingen 
som har möjlighet att svara just då, så kan man lämna meddelande på telefonsvararen. 
 
Jag vill avsluta med att uppmana er som har tankar om hur vår bostadsrättsförening skall fungera eller 
bara tycker det verkar vara roligt, givande och intressant att arbeta i styrelsen med de frågor som rör 
vår förening, att anmäla sitt intresse till valberedningen. Det är ett tidskrävande arbete men i gengäld 
mycket utvecklande och framför allt riktigt roligt. Ni hittar deras kontaktuppgifter på hemsidan 
www.brfplatan.se. 
 
Jag önskar er alla en riktigt god jul! 
  
Catharina Fröjdh Nyqvist 
Ordförande 
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                 HEMSIDAN  

Hemsidan: www.brfplatan.se  
 

PARKERING FRAMFÖR 
GARAGEN 

Från och med den 15/11 till och med 30/4 är 
det förbjudet att parkera framför garage-
portarna. 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. 
 

JULGRANAR 

Vill du bli av med din julgran när julen är slut. 
Då går det bra att lägga den på gräsmattan 
utanför ditt hus FÖRE den 1 februari, så tas den 
omhand. 
 

LUCIA TISDAG 13 DECEMBER 

Välkommen på Luciakaffe i vår fina 
föreningslokal. Ni bjuds kaffe, glögg, lussebulle 
och pepparkakor. 

Vi har öppet hus mellan 07-10. 
 

NU ÄR DET LJUS HÄR I VÅRT 
HUS 

Tänk på att ALDRIG lämna levande ljus utan 
tillsyn. Kontrollera med jämna mellanrum att 
din brandvarnare fungerar. Om du inte har 
någon brandvarnare kan du hämta en på 
fastighetsexpeditionen, Flintlåsvägen 1A. 
Behöver du hjälp kan du även kontakta 
fastighetsskötarna på tfn 08-962185. 
 

       RENOVERING AV LÄGENHET 

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

ELEMENTEN I LÄGENHETEN 

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

CYKLAR 

Se till att ställa in era cyklar nu när det är 
vintertid så dom inte hindrar snöröjning och 
halkbekämpning. 

 

MOTORVÄRMARE 

Du får ALDRIG låta sladden till motorvärmaren 
sitta kvar i motorvärmarens eluttag när du åker 
iväg med bilen. Detta är förenat med LIVSFARA 
om ett t.ex. barn kommer åt sladden. DU är 
ansvarig. Se även till att luckan är låst.  
Kvarlämnade sladdar tas om hand av 
fastighetskontoret och kan sedan avhämtas 
där. Om du vid upprepade gånger glömmer 
sladden till motorvärmarens eluttag kan ditt 
hyresavtal på parkeringsplatsen sägas upp.  

 

SNÖSKYFFLAR 

Föreningen har köpt 
in nya snöskyfflar 
som finns placerade 
runt om på området. 
På Lodvägen vid 
sopskåpen  i 
portalerna vid Låg-
husen samt vid grov-
soporna och fd. 
biltvättplatsen. 
Vänligen ställ 
tillbaka skyffeln när 
du är klar så att 
nästa hittar den. 
 

INSAMLING TILL SKOPAN 

Som vi tidigare skrivit om finns det för tillfället 
ingen möjlig insamlingsplats för saker till 
Skopan. Ni som har saker att skänka, kontakta 
Bert Christiansson för mer information  
070-8886438. 
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På toppen av Edsberg 

NYHET PLATÅLYAN 

Från och med årsskiftet så sker bokningen av 
Platålyan via bokningstavlorna i entréerna, 
hemsidan eller via telefonappen. Bokningen 
sker på samma sätt som man idag bokar 
tvättstugorna och bastun. Man kan boka max 7 
dagar i sträck och max 180 dagar fram i tiden. 
Platålyan öppnas sedan på samma sätt som 
tvättstugan via bokningsbrickan när den egna 
bokningen börjar gälla. Tidigast 15.00 första 
dagen kan man komma in i lyan och man skall 
vara ute senast 12.00 sista dagen. 
 

UNDERHÅLL UNDER 2016 

Under 2016 har en hel del underhåll skett. Här 
är ett axplock av vad som hände under 2016. Vi 
har renoverat våra gamla fina entréportar, bytt 
ut nummerskylten och tillhörande 
portbelysningen mot en nyare och mer 
energieffektiv ledbelysning. Elen i alla våra 
gamla elservice-rum i våra fastigheter är bytt 
mot modernare och säkrare utrustning. I 
samband med detta så byttes även 
armaturerna ut i våra källarutrymmen mot 
ljusare och rörelsestyrda ledlampor. Under 
2017 så fortsätter vi att jobba med 
förbättringar och underhållsplanering i olika 
former så håll utkik efter och läs gärna 
Styrelsen Informera som kommer en gång i 
kvartalet och som innehåller mycket av det 
som vi jobbar med. 
 

AVGIFT FÖR  
ANDRAHANDSUTHYRNING 

Antalet andrahandsuthyrningar i vår förening 
har ökat markant och det är en stor 
administration kring detta.  

Styrelsen har därför beslutat att från och med 
den 15/11-16 kommer den som hyr ut sin 
lägenhet i andra hand att bli debiterad en avgift 
för detta. Det är en avgift på 10% av gällande 
prisbasbelopp per år, som är 44.300 kr för 
2016. Avgiften beräknas per månad, vilket 
innebär att det blir ca 370 kr per månad. Vi vill 
samtidigt betona att det är av yttersta vikt att 
man ansöker hos styrelsen när man behöver 

hyra ut sin lägenhet i andra hand. Om det inte 
finns en godkänd andrahandsuthyrning och 
lägenheten är uthyrd kan det få konsekvenser 
och i värsta fall kan det leda till uppsägning och 
man riskerar att förlora sin bostadsrätt. 

Ansökningsblankett för andrahandsuthyrning 
hittar ni på vår hemsida eller på 
fastighetsexpeditionen. 

AVGIFTER OCH HYROR 2017 

Styrelsen har vid budgetmötet tillsammans 
med revisorerna och vår HSB-ekonom beslutat 
om följande avgifts- och hyreshöjningar:  
 

 Ny 
avgift/hyra 

Oförändrad  
avgift/hyra 

Bostadsrätter   635:-/m2/år 

   

Hyresrätter   1052:-/m2/år 

Extra förråd   450:-/m2/år  

Varmgarage   600:-/mån  

Termogarage   500:-/mån  

P-plats – bred 
motorvärmare  

 300:-/mån  

P-plats - 
motorvärmare  

 200:-/mån  

P-plats utan 
motorvärmare  

 150:-/mån  

Tillägg för 
elbilar 

 265:-/mån 

 
Gamla fastigheter kräver mer underhåll den 
nya och att ha en sund ekonomisk planering 
och bra framförhållning mot större projekt i 
framtiden är viktigt, men på grund av delvis en 
låg ränta och bra satta lån, och färre stora 
projekt de närmaste två åren så har styrelsen 
beslutat att lämna avgiften oförändrad i 2017. 
Nytt för 2017 är också att vi nu kan erbjuda p-
platser med laddstation för elbilar. Är ni 
intresserade utav detta och vill veta mer så 
vänligen prata med grabbarna på 
fastighetskontoret, alt. skicka ett email till 
platan@brfplatan.se. 

mailto:platan@brfplatan.se

