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Hej! 
 
Efter en sommar med oerhört höga temperaturer har nu 
hösten kommit. Det har varit en sommar som vi sent ska 
glömma. Det har ju varit den varmaste sommaren på minst 
260 år och det har nog inte gått någon obemärkt förbi.  
 
Den 29:e juni hade vi extrastämma med anledning av de nya 
ändringar i stadgarna som presenterades på den ordinarie 
föreningsstämman i maj. Ändringarna handlade i huvudsak 
om de nya lagkrav som införts gällande ändrade kallelsetider 
till stämman mm. I samband med detta har det gjorts en 
översyn och en modernisering av stadgarna.  
Det var 35 röstberättigade personer som deltog på stämman 
och de nya stadgarna fastställdes därmed. 
 
Styrelsens arbete går som vanligt mot en intensiv höst. Förutom våra sedvanliga månatliga möten så 
utökas dessa med bl a underhållsbesiktning av våra fastigheter och efterföljande budgetmöte inför 
kommande år.  
 
Efter en lyckad renovering av kallgaragen är det nu varmgaragens tur. Så bland exempelvis kommande 
stora renoveringar är bl a utbyte av garageportarna i varmgaragen i låghusen en av dessa åtgärder. 
Offerter håller på att hämtas in och förhoppningsvis kan vi starta arbetet inom en snar framtid.  
 
Installationerna av dörrautomatiker har slutförts. Vi har länge haft problem med tunga portdörrar att 
öppna och dörrar som inte stänger. Styrelsen har efter utbytet fått många positiva kommentarer med 
anledning av utbytet.  
 
Den 1:a september genomfördes årets Platådag. En väldigt trevlig dag som ni kan läsa mer om senare 
i Styrelsen informerar. 
 
Jag önskar er en härlig höst, 
 
Catharina Fröjdh Nyqvist, Ordförande  
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HEMSIDAN 

Hemsidan: www.brfplatan.se  
 

PORTTAVLORNA 

Vi rekommenderar er att regelbundet kika på 
informationen på porttavlorna. Det är där man 
snabbast får information och nyheter. Vid 
viktiga nyheter kommer vi att byta färg på 
bakgrunden. 
 

DÖRRAUTOMATIKER 
INSTALLERADE 

Nu har samtliga portar fått dörrautomatiker 
installerade. Med hjälp av den stora avlånga 
knappen under porttavlan (armbågskontakt) 
eller fyrkantiga knappen vid portdörren öppnas 
porten. Från utsidan öppnas porten när du 
slagit in din portkod/placerat nyckeln eller 
taggen på knappsatsen. Vi önskar få feedback 
på hur dessa dörröppnare fungerar. Skriv ett 
mail till platan@brfplatan.se eller lägg en lapp i 
brevlådan utanför Fastighetskontoret. Om du 
har behov av längre öppningstid kan du 
kontakta Fastighetskontoret, så kan de 
programmera in det på just din nyckel/tagg. Vi 
vill samtidigt uppmana alla att se till att porten 
stängs ordentligt efter er innan ni går in i 
hissen/lägenheten.  
 

MILJÖTRATTEN 

Som en bilaga till tidigare nummer av Styrelsen 
informerar fanns instruktioner hur Miljötratten 
ska användas. Om du besökte Platådagen 1 
september kunde du få en Miljötratt av 
Sollentuna Energi & Miljö AB (SEOM). Om du 
missade detta kan du få en tratt av våra 
fastighetsskötare. Miljötratten används för att 
samla använda oljor och fett efter matlagning i 
en petflaska. Vill du veta mer och har inte kvar 
bilagan? Kom ner till Fastighetskontoret så 
visar vi. 
 
 
 
 
 

INGLASNING AV BALKONG 
KRÄVER BYGGLOV 

Funderar du på att glasa in din balkong vill vi 
bara påminna dig om att detta kräver bygglov. 
Du söker bygglov hos Sollentuna Kommun. Gå 
in på kommunens hemsida Bygga bo & miljö, så 
hittar du lätt hur du går tillväga. Oftast hjälper 
företaget som skall utföra inglasningen till med 
ansökan.  
 

UTBYGGT SOPUTRYMME  

Det inhägnade soputrymmet bakom 
Flintlåsvägen 18, mot Sportfältet, är ombyggt. 
Vi har utökat med flera kärl, men detta innebär 
inte att ni ska slänga hela kartonger. Vänligen 
platta till kartongerna så blir det bättre plats. 
Läs på skyltarna som finns ovanför alla kärl vad 
som ska slängas i dessa. Kastruller, stekpannor, 
ståltrådsgalgar samt övriga metaller ska inte 
slängas i kärlet som är märkt ”metallför-
packningar”. Dessa ska slängas i den stora 
gröna containern. Bara metallförpackningar 
som förvarat en vara ska slängas i ”Metallför-
packningar”, t.ex. senapstuber, kaviartuber 
och burklock från glasburkar. SÖRAB har en 
sorteringsguide där du får information om hur 
dina sopor ska sorteras: http://www.soren.nu/ 
Det är absolut förbjudet att ställa saker utanför 
grovcontainern. Om det är det fullt så är det. 
Då får ni åka till Hagbytippen, det är gratis för 
privatpersoner, eller vänta tills containern är 
tömd. Se annat tips under rubriken nedan. 
 

TIPS OM DU VILL BLI AV MED 
SKRYMMANDE FÖREMÅL 

Då och då händer det att det placeras möbler 
utanför grovsopstationen. Vi vill tipsa om att 
det finns särskilda tjänster man kan använda 
sig av för att bli av med saker, ett sätt är att bl.a. 
använda en app i smarttelefonen som heter 
TipTapp. Med ett par knapptryckningar publi-
cerar du kostnadsfritt en annons och lika lätt 
väljer du någon som vill hjälpa dig. Betalningen, 
som du själv bestämmer, skickar du efter att du 
fått hjälp. 
 
 

mailto:platan@brfplatan.se
http://www.soren.nu/
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PLATÅDAGEN 

Årets föreningsdag, Platådagen, gick av stapeln 
lördagen 1 september. Vi hade tur med vädret, 
inget regn, utan vi fick njuta av lite sol. Årets 
Platådag kändes sammanfattningsvis som en 
positiv tillställning. Vi har medvetet tagit bort 
lotteri och tipspromenad för att få möjlighet att 
träffa våra grannar, kunna svara på frågor och 
hinna umgås. Tyvärr fick vi vara utan 
strömmingsvagnen då det helt enkelt inte 
fanns någon strömming att dra upp. 
Vi vill tacka våra sponsorer:  
Svenska Mäklarhuset Sollentuna bjöd på 
grillade hamburgare, HSB Norra Stor-
Stockholm bjöd på glass och delade ut små fina 
ficklampor, Com Hem bjöd på popcorn och 
Sollentuna Energi & Miljö AB (SEOM) delade 
bl.a. ut miljötrattar. Det fanns även kaffe/te, 
bullar och korv med bröd. Många av våra yngre 
boende uppskattade att rida på de två hästarna 
som fanns eller att få en snygg ansiktsmålning. 
Vi vill även tacka brandkåren som besökte oss. 
Vi i styrelsen uppskattar verkligen att få umgås 
med alla trevliga boende under lediga former. 
Vi hoppas att vi ses nästa år igen! 
 

 
Catharina och Medhi i styrelsen. 

TERMOMETRAR SKADAR 
FASADEN 

Det är vanligt med elektroniska termometrar 
där man hänger ut en metalltråd via fönstret. 
Denna tråd hänger och slänger vid blåst och 
skadar fasaden. Detta har upptäckts på flera av 
våra hus. Se bild nedan. Det räcker att 
mätsensoren bara ligger strax utanför fönster-
blecket och hänger fritt i luften och därmed blir 
det inga skador på fasaden. 
 

 
 

MULTISPORTPLANEN 

Som ni säkert har sett så är vår nya bollplan 
mellan Lodvägen 4 och 8 klar och den är även 
nu slutbesiktigad. Den har blivit väldigt populär 
och vi ser nästan hela tiden barn och ungdomar 
där som spelar vilket vi tycker är jätteroligt. 
Planen har varit i fullt användbart skick sedan 
en tid tillbaka men nu är även alla justeringar 
klara och gräset runt planen är iordningställt. 
Planen är till för alla Platåns medlemmar, var 
vänliga och se till att den behåller sitt fina skick. 
Det finns basketkorgar som sitter på en enligt 
regelverket korrekt höjd för barn upp till 13 år 
samt två stycken mindre mål som kan användas 
för innebandy, knattefotboll m.m. Vem vet, 
kanske kan bollplanen även användas för 
skridskoåkning under vintern. 

 


