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Hej! 
Nu är det premiär för den nya digitala 
Styrelsen Informerar. Detta nummer är 
det första som inte kommer delas ut till 
alla i pappersform, utan finns att tillgå 
på hemsidan. Har man inga möjligheter 
att läsa Styrelsen Informerar på 
hemsidan eller om man önskar få ett 
utskrivet exemplar så kommer det att 
finnas några pappersexemplar på 
Fastighetskontoret att hämta.  
Mer och mer information kommer att 
ske digitalt, både på vår hemsida och på 
våra porttavlor finns nyttig information. 
Kika gärna på porttavlorna regelbundet 
för att se om någon ny information finns 
att läsa.  
 
Så har ännu en sommar passerat. I år var vi dock förskonade från de extrema temperaturer vi hade 
förra sommaren och som var väldigt besvärligt för många.  
Även i år arrangerade styrelsen en föreningsdag - Platådagen. Det blev en lyckad tillställning även i år 
och vi kunde njuta av en och annan nyhet på matfronten. Mer om Platådagen senare i detta nummer.  
 
Som vanligt vid den här tiden på året går styrelsens arbete in i en extra intensiv period. Vi har nyligen 
genomfört årets underhållsbesiktning av våra fastigheter och mark och i dagarna kommer vi även ha 
budgetmöte för att se över nästa års planerade utgifter. Även våra revisorer deltar och det är utifrån 
resultatet av detta möte som styrelsen fattar beslut om avgiften för nästkommande år. Det är dock 
viktigt att tänka på att föreningens underhållsplan sträcker sig över 20 år, så det är inte enbart nästa 
års planerade underhåll som gås igenom. Vi kommer alltid att ha både planerade och oplanerade 
underhåll att förhålla oss till och då är det viktigt att det finns en bra avsättning till underhållsfonden 
för att klara dessa utgifter.  
 
Jag önskar er alla en trevlig 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. 
 

BREDDNING AV 
PARKERINGSPLATSERNA 

Enligt beslut på årsstämman ska samtliga 
parkeringsplatser breddas till 250 cm som inte 
redan är extra breda breddas. På vår hemsida 
kommer löpande information finnas om 
processen, den första informationen kommer 
nov/dec. Arbetet planeras att starta under 
april/maj 2020. 
 

FÖNSTERBYTE 
Enligt beslut på årsstämman ska alla fönster 
(utom balkongpartiets fönster) bytas ut i alla 
lägenheter. Just nu pågår arbete med att ta 
fram underlag till förfrågningsunderlag till 
upphandlingen. Själva arbetet beräknas 
påbörjas under början av 2020 och pågå under 
ca två år. På vår hemsida kommer löpande 
information att läggas upp.  
 

OÖNSKADE SOPOR 
Det är inte tillåtet att ta med sig sopor som 
uppkommit på andra ställen och slänga dem i 
föreningens sopkärl. Du kan t.ex. inte ta med 
dig soporna från landstället eller din 
arbetsplats och slänga dem när du kommer 
hem. 
Du kan inte heller slänga dina sopor osorterat i 
Miljörummet. Vi har uppmärksammat att det 
slängs osorterade sopor säckvis i Miljörummet 
(låghuset). Säckarna har bl.a. innehållit 
pizzakartonger, kläder, filtar och matsopor. 
 
 

HÖJD AVGIFT FÖR SOPOR 
Från 1 januari höjer Sollentuna energitaxan för 
hushållssopor (allt som inte kan läggas i 
kompostpåsen eller sorteras ut som kartong, 
papper, m.m.) från 3 kr/kg till 5 kr/kg. 
Kostnaden för kompostsopor (bruna 
papperspåsen) kommer fortsättningsvis vara 1 
kr/kg. Enligt en undersökning Sollentuna Energi 
nyligen gjort så skulle ca 28% av allt som slängs 
i fraktionen hushållssopor kunna sorteras ut 
som kompostsopor. Om vi antar att vi har lika 
stor andel som är osorterat handlar det om 
ganska stora pengar alla boende skulle kunna 
spara in till föreningen genom att sortera det 
egna avfallet. 5 kr för hushållssopor mot 1 kr 
för kompostsopor, mellan juli 2018 och juli 
2019 producerade vår förening 86 ton 
hushållssopor och 30 ton kompostsopor till 
kostnad om 288 tkr. Nästa år kommer samma 
mängd sopor kosta 460 tkr. Om vi kunde 
sortera ut de 28% från hushållsavfallet som 
skulle kunna vara kompostsopor skulle vi efter 
avgiftshöjningen betala ca 240 tkr, annars blir 
det ca 364 tkr. 
 

TEMPERATURMÄTNING 
Med syfte att spara på energi har en sensor för 
mätning av temperatur och luftfuktighet 
(Egain) börjat installeras i lägenheterna. Våra 
Fastighetsskötare har ringt på hos de boende 
för att installera de små vita burkarna som sätts 
upp på lämpligt ställe i hallen. Ni som inte varit 
hemma har fått information om att 
Fastighetsskötarna har sökt er med anledning 
av planerad installation. Med dessa mätare kan 
temperatur och fuktighet mätas i lägenheten. 
Vi strävar efter en så jämn temperatur som 
möjligt. Det är viktigt att slutföra alla 
installationer innan fönsterbytesprojektet drar 
igång. Vi vill se hur temperaturen ändras efter 
fönsterbytet, allt tyder på att temperaturen 
kommer att bli jämnare efter fönsterbytet. Om 
man upplever att det är för kallt i lägenheten 
ska man kontakta Fastighetskontoret. 
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PLATÅDAGEN 
Årets föreningsdag, Platådagen, gick av stapeln 
lördagen 31 augusti. Vi hade tur med vädret, 
inget regn, utan vi fick njuta av lite sol. Årets 
Platådag kändes sammanfattningsvis som en 
positiv tillställning. Styrelsen och valbered-
ningen uppskattar denna möjlighet till att 
träffa våra boende, kunna svara på frågor och 
hinna umgås. Även i år gick det inte att få hit 
någon strömmingsvagn, dels på bristen på fisk 
men även att den vi anlitat inte längre är 
verksam. 
Vi vill tacka våra sponsorer:  
Svenska Mäklarhuset bjöd på grillade 
hamburgare, HSB Norra Stor-Stockholm bjöd 
på mjukglass, Com Hem bjöd på popcorn, MK 
Trädgård sponsrade ponnyridningen 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. 
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! 
 

 
Styrelsens Emma Svensson poppar för fullt.  

 
 
 
 

 
 

 
Styrelseledamöterna Mehdi Talebi och Fredrik 
Sålder tog ansvar för kaffebryggningen. 

 

 
Maj Sjöberg, från Valberedningen, håller koll på 
varmkorven. 
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VÄDRING 
Vi har förstått att det råder olika uppfattningar 
kring hur man ska vädra i sin lägenhet. 
Fastighetsskötarna får löpande klagomål från 
boende som klagar på matos från grannen. Vid  
matlagning – för bästa effekt att få ut matoset: 
ha inte balkongdörren öppen samt stäng 
vädringsluckan i köket. Vad som händer om du 
har balkongdörren öppen och vädringsluckan i 
köket öppen är att det kan bli övertryck i 
lägenheten och ditt matos kommer in till dina 
grannar. Om du drabbas av matos från din 
granne, prova att öppna ytterligare 
vädringsluckor. 

PLATÅLYAN 
Renoveringen av gästlägenheten har påbörjats, 
det kommer att bli en rejäl uppfräschning av 
alla ytor samt att alla möbler kommer att bytas. 
Platålyan beräknas vara färdig för bokning igen 
till 9 november. 
 
LÖSSPRINGANDE HUNDAR OCH 

KATTER 
Vi har informerat många gånger i Styrelsen 
Informerar att det inte är tillåtet att låta hundar 
och katter springa lösa på vårt område. För att 
få bukt med katterna som gör sina behov i 
barnen sandlådor kommer nät och köpas in 
som ska rullas ut över sandlådan när den inte 
används. Varje besökare/nyttjare av sandlådan 
ansvarar för att nätet rullas ut tillbaka över 
sandlådan när man lämnar. På så sätt hoppas vi 
att katterna hittar andra ställen att göra sina 
behov på. Näten kommer att installeras efter 
att sanden är bytt under våren. 
 

RÖKFÖRBUD FRÅN 1 JULI 
Från 1/7 är det förbjudet att röka i samtliga 
lekparker på vårt område. Detta är inget vår 
styrelse har beslutat, utan det är en ny 
tobakslag, lagen (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter. Läs mer på 
Folkhälsomyndighetens webbsida: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se 
Skyltar om ”Rökning förbjuden” kommer att 
sättas upp. 

INFORMATIONSPÄRM 
Vid årsstämman beslutades att en pärm ska 
iordningsställas med presentation av 
styrelseledamöter, revisorer, valberedning, 
fastighetsskötarna och den tekniske 
förvaltaren kommer att vara med i den 
pärmen. Arbetet har påbörjats. 
 

UNDERHÅLLSBESIKTNING 
24 september genomfördes en underhålls-
besiktning. Underhållsplanen uppdaterades 
med planerat underhåll. Planen kommer att 
tjäna som underlag till styrelsens budgetmöte i 
oktober.  
 

HÖSTSTÄDNING 
Fredagen 25 oktober till måndag morgon 28 
oktober kommer fem containers att ställas upp 
på Platån med möjlighet för alla boende att 
göra sig av med prylar. Det man inte får slänga 
är bl.a. miljöfarligt avfall och bildäck. Det 
planeras för att låta Skopan Second hand få 
tillåtelse att gå igenom det som slängs med 
syfte att hitta saker som kan säljas genom 
Skopan. 
 

BOKADE TIDER I BASTUN OCH 
TVÄTTSTUGORNA 

Det har kommit till styrelsens och 
Fastighetsskötarnas kännedom att de bokade 
tiderna inte respekteras. Vi vill be alla att 
respektera de bokade tiderna både i bastun 
och tvättstugorna. Det är inte tillåtet att stanna 
kvar i bastun/tvättstugan när den egna tiden är 
slut.  
 

ANDRAHANDSUTHYRNING 
Vi vill upplysa om att det inte är tillåtet att hyra 
ut sin lägenhet utan att ha en godkänd ansökan 
om andrahandsuthyrning. Styrelsen planerar 
åtgärder i de fall där misstanke om olovlig 
uthyrning finns. Det kan i slutänden leda till 
tvångsförsäljning av lägenheten. 
 


