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På toppen av Edsberg 

 
Hej! 
 
Våren är i antågande och redan syns vårblommor som har letat sig upp ur jorden. En strimma hopp 
kan anas i denna mörka tid när allt tycks handla om den nya sjukdom vi lärt känna som Corona.  
Även här på Platån märks de förändringar som sker i samhället, ett arbete med att försöka hindra 
smittspridning. Som ett led i detta har nu Fastighetskontoret stängt för spontana besök och 
fastighetsskötarna gör endast hembesök om det är av akut karaktär och ingen i bostaden har några 
sjukdomssymptom.  
Vi ber er som är sjuka att hålla er hemma och följa de råd som kommit för att förhindra smittspridning.  
Här på Platån är det många boende som är över 70 år och som enligt rekommendation från 
Folkhälsomyndigheten ska begränsa sina sociala kontakter och inte heller röra sig bland folksamlingar 
eller besöka butiker.  
I denna tid spelar grannarna en stor roll. Visa omtanke mot dina grannar och kanske kan du hjälpa till 
att exempelvis handla något till den som inte kan gå ut på grund av sjukdom eller karantän.  
  
Framtiden är oviss även när det gäller vår Föreningsstämma som alltid hålls på våren. Den var planerad 
att hållas i maj men med tanke på regeringens nya rekommendationer om att förbjuda folksamlingar 
över 50 personer, har vi beslutat att vi måste skjuta på stämman till 23 juni.  
  
Tills vidare fortgår arbeten som vanligt i den mån det går och så gör även fönsterprojektet. En 
fönstertillverkare är vald och vi hoppas kunna byta fönster i en lägenhet på prov inom kort för att sen 
utvärdera resultatet. En modell av fönstret kommer tas fram och ställas ut så att man kan se hur det 
kommer se ut. Mer information om detta kommer framöver.  
  
Det är min förhoppning att vi alla snart kan blicka tillbaka på denna tid som en tid där vi tog hand om 
oss själva, våra nära och kära, grannar och personal. 
  
Styrelsen och Fastighetskontoret önskar alla en Glad Påsk! 
 
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. 
 

TVÄTTSTUGAN - BOKNING, 
RESPEKT och STÄDNING 

Det är flertalet medlemmar som bokar tid i 
tvättstugan och sedan inte utnyttjar tiden. Vi 
vill uppmana alla att boka av tiden om ni av 
någon anledning får förhinder. Det är högt 
bokningstryck på många av våra tvättstugor, 
det är onödigt om de bokade tiderna inte 
används fullt ut. Ett tips om du har en 
Smartphone är att ladda ner appen Elektrolux 
Vision Mobile, där du lätt kan avboka din tid via 
mobilen. Vår hemsida kommer att uppdateras 
inom kort med instruktioner för nedladdning 
och konfigurering av appen,  
   Vi får återkommande klagomål på att en del 
inte respekterar de bokade tiderna i 
tvättstugorna. När din tid är över får du inte 
vara kvar för att torka tvätten eller vika den. Du 
måste lämna plats för nästa som ska in i 
tvättstugan, det är extra viktigt nu i Corona-
tider. 
   Ett klagomål Fastighetskontoret och styrelsen 
ofta får motta är att det slarvas med 
städningen i tvättstugorna. Du som nyttjar 
tvättstugan måste lämna den i städat skick. Om 
du inte framför klagomål innan du börjar tvätta 
- ring eller maila till Fastighetskontoret - måste 
du ändå städa efter dig så att nästa person 
kommer till en städad tvättstuga. Om du inte 
städar efter dig i fall där du möts av ostädad 
tvättstuga så blir det du som ”ärver” 
problemet. Du som slarvar med städningen 
riskerar att bli av med din rätt att nyttja 
tvättstugorna. 
 

PARKERING FRAMFÖR GARAGEN  

Vi har sandsopat framför garagen. Det är 
därmed tillåtet att parkera framför garagen. 
Men, om det skulle komma snö måste man 
flytta på bilen. 
 

UPPMANING FÖR  
P-PLATSINNEHAVARE 

Parkeringsplatserna är trånga och kräver 
försiktighet vid parkering så inte dina bil-
grannar på sidorna får skador. Vänligen parkera 
alltid mitt i parkeringsrutan. Det är på gång 
med en breddning av alla p-platser, ett 
Stämmobeslut från 2019. Arbetet beräknas 
påbörjas antingen före sommaren eller direkt 
efter sommaren. 

CORONAVIRUS 

Styrelsen följer utvecklingen av viruset 
noggrant och vi följer myndigheternas 
rekommendationer. Vi återkommer med 
löpande information till er om det på något sätt 
skulle påverka våra planerade aktiviteter.  
För att minimera risken för spridning av 
Coronaviruset på föreningen har styrelsen 
fattat beslut att tillsvidare stänga 
fastighetskontoret för spontanbesök. Vi ber er 
därför kontakta fastighetskontoret genom att 
mejla oss på platan@brfplatan.se eller ringa på 
telefonnummer 08 – 96 21 85.  
Om du på något sätt känner dig sjuk, har 
luftvägsirritation eller är förkyld så ska du inte 
besöka oss, och vi kommer inte heller kunna 
hjälpa dig i din lägenhet.  
Följ Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer 
www.folkhalsomyndigheten.se. 
 

PLATÅDAGEN 

Årets föreningsdag är planerad att genom-
föras lördagen 29 augusti.  Exakt upplägg är 
inte bestämt, men det kommer som vanligt att 
bli lite att äta/dricka och aktiviteter. 
 
 
 
 

http://www.brfplatan.se/
mailto:platan@brfplatan.se
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 KÄLLARFÖRRÅD - UPPMANING  

Vi vill informera alla boende vilka regler som 
bör följas för källarförråden. Placera inte 
kartonger/saker för nära väggarna, lämna 
några centimeter till godo, dvs. en sk luftspalt. 
Ställ helst inte heller kartonger direkt på golvet. 
Genom detta kan du undvika vattenskador, om 
det blir en kondensutfällning från en kall 
källarvägg finns det möjlighet att torka.  
Det är inte tillåtet att ha 100 % insynsskydd till 
det egna förrådet. Vissa av förråden är klassade 
som skyddsrum som inom 48 timmar ska kunna 
utrymmas för att kunna fungera som just 
skyddsrum. Fastighetsskötarna kommer att 
kontakta dig om ditt förrådsutrymme inte har 
tillräcklig insyn. 
 

VÄDRINGSLUCKOR 

För att upprätthålla en god ventilation i 
lägenheten bör minst två vädringsluckor alltid 
vara öppna. Anledningen är att radonet 
behöver vädras ut. Våra ytterväggar är av 
blåbetong och vi har även naturligt med radon 
i marken. Om du håller en god ventilation 
vädras radonet ut. 

 
ELEMENTEN I LÄGENHETERNA  

Fastighetskontoret vill påminna om vikten av 
inte försöka lufta elementen på egen hand. Om 
ni skulle orsaka en vattenskada får ni 
naturligtvis stå för kostnaden av eventuella 
skador.  
Har du problem med kalla element kontakta 
Fastighetskontoret för hjälp. 
 

ÅRSSTÄMMA FLYTTAS  

Med anledning av regeringens senaste 
restriktioner om att folksamlingar över 50 
personer inte tillåts är vi tvungna att flytta vår 
stämma. Årsstämma i Brf Platån planeras att 
genomföras 23 juni. Mer information kommer 
senare angående plats. Tiden blir kl. 19.00.  
 
 
 
 

BALLOFIXER 

En Ballofix är en ventil som används för att 
stänga av vattnet lokalt i din lägenhet. På 
ballofixen finns en litet vred, som man skall 
vrida på för att stänga respektive öppna för 
kallt- varmt- och cirkulerande varmvatten. Alla 
som installerar ballofixer kan få en ersättning 
av föreningen. Detta gäller om det inte finns 
ballofixer redan i lägenheten. Trasiga ballofixer 
får lägenhetsinnehavaren stå för själv. 
Kontakta Fastighetskontoret för mer 
information. 
För att undvika att ballofixerna går sönder så 
bör man regelbundet motionera dem. I 
praktiken så behöver du bara öppna och stänga 
ballofixerna ett par gånger, dvs. vrid det lilla 
vredet ett kvarts varv fram och tillbaka. Var 
försiktig med att använda för mycket våld eller 
verktyg. Rekommenderat intervall är 1-2 ggr om 
året. 
 

Com Hem – DIGITALT 

Som många av er redan vet så kommer Com 
Hem sluta sända analogt inom kort. Nu har de 
skjutit fram datumet för att enbart sända 
digitalt, pga Corona, till 8 september. Mer 
information finns både på Com Hems hemsida 
och vår förenings hemsida. 
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HUSDJUR I LEKPARKERNA 

Denna bild visar varför vi tjatar om att husdjur 
inte ska uppehålla sig i lekparkerna. Denna 
avföringshög ligger på kanten till ett av 
lekhusen i parken. Alla som har husdjur måste 
hålla dem under uppsikt. För ett litet barn ser 
denna hög säkerligen mycket spännande ut och 
kräver närmare inspektion. Vi uppmanar alla 
djurägare att respektera att husdjur inte ska 
vara i parkens lekytor.  
 

 
Avföring på kanten till ett lekhus. 
 
 

SOPKUNSKAP 

Sopor slängs ofta fel. Alltför mycket slängs som 
hushållssopor (sopbehållarna bredvid 
komposthusen). Det finns mycket som kan 
sorteras ut, exempel på vad som finns i 
hushållssoporna: Tidningar, glas, kartong och 
miljöfarligt avfall. När det väl sorteras ut läggs 
det tyvärr ofta i fel behållare. Var vänlig och läs 
på behållaren vad som ska slängas där. Det står 
tydligt hur avfallet ska sorteras, detta orsakar 
mycket merarbete för vår personal. Man får 
inte heller slänga/ställa in hela bohag, endast 
enstaka möbler. Detta ska antingen lämnas till 
second handföretag, eller slås sönder och 
läggas i grovsoporna. Sopor som inte ska 
slängas i föreningens kärl är miljöfarligt avfall 
såsom t.ex. målarfärg och bilbatterier. Detta 
får man frakta till närmaste soptipp och lämna 
där. 
 
 

Glad Påsk! 

 

 
 
 


