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HEMSIDAN 

Hemsidan: 
www.brfplatan.se  
 

KONTAKTUPPGIFTER  

VIKTIGT! Föreningen uppmanar alla 
medlemmar att logga in på HSB Portalen och 
uppdatera sina kontaktuppgifter med 
mobilnummer och mailadress så att föreningen 
och HSB kan nå boende för information eller 
akut t.ex. vid en vattenläcka. Om du inte ännu 
har gjort det, så uppdatera dina 
kontaktuppgifter idag för att inte missa viktiga 
meddelanden! 
För att logga in på HSB Portalen, gå till 
http://hsb.se/nst, ni kan logga in med BankID 

eller användarnamn & 
lösenord. När ni har loggat 
in så klicka på Mina sidor 
längst upp till höger och 
därefter på Min profil i 
listen som du nu har längst 
upp på sidan. 

 

FÖRENINGSSTÄMMA 2022 

Styrelsen planerar att hålla årets förenings-
stämma på plats. Kallelse med mer information 
kommer senare. 
Datumet är 2022-06-21. Platsen är Aniara 
platsen/Sollentuna Bibliotek/ Amorinasalen. 
Senast den 15 mars vill vi ha era motioner inför 
stämman. Tänk på att motionen måste 
innehålla ett tydligt svar. 
 

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. 
 

RADONMÄTNING  

Radonmätningar pågår i vårt område. I 
november placerades radonmätningsdosor i 
166 lägenheter. Mätperioden har varit ca tre 
månader och nu håller vi på att samla in dessa. 
Resultatet kommer att presenteras senare 
under våren. 
 

Kalender 2022 
- 15 mars, styrelsemöte 

- 15 mars, sista dag för motioner till stämman 

- 5 april, bokslutsmöte 

- 20 april, styrelsemöte 

- 17 maj, styrelsemöte 

- 21 juni, föreningsstämma 

-  

http://www.brfplatan.se/
http://hsb.se/nst
http://hsb.se/nst
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INFARTSBOMMEN 
FLINTLÅSVÄGEN 44 

Boende har under en längre tid påpekat att det 
är för mycket biltrafik utanför portarna samt 
att vissa kör alldeles för fort. Olika 
fartdämpande åtgärder har inte hjälpt 
tillräckligt. I enighet med stämmans beslut 
provar vi nu infartsbom vid Flintlåsvägen 44 för 
att minimera onödig trafik framför portarna.  

 
Bommen är inget hinder för vare sig 
ambulanser eller brandkår, även taxi och 
färdtjänst kan öppna infartsbommen. Boende 
på Flintlåsvägen 26 till 44 kan öppna 
infartsbommen med sin Iloq nyckeln. Nyckeln 
låsas fast medan bommen är öppen.  
Stäng bommen efter dig och tänk på att alltid 
köra försiktigt när du passerat bommen. 
Gående har företräde och max hastighet är 
gångfart. Parkering framför bommen är 
förbjuden för att inte blockera för dem som 
behöver köra in, till exempel Räddnings-
tjänsten under utryckning. 
I nuläget år det är för tidigt att säga var de 
boendes åsikter kommer att landa, men innan 
vi går vidare med ytterligare bommar, kommer 
styrelsen att göra en enkät bland de boende på 
Flintlåsvägen 26-44 för att ta reda på vad alla 
tycker. 
 

ELEMENTEN I LÄGENHETERNA  

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

PARKERING 

Tilldelning av p-platser och garage, samt byten 
av vanlig p-plats till en laddplats sker via 
fastighetskontoret. Byten mellan vanliga p-
platser sker däremot via mitthsb.hsb.se och 
deras digitala kösystem (Se till att du har 
uppdaterat och registrerat din e-postadress 
inne på hsb.se/nst, se KONTAKTUPPGIFTER) 
Observera att parkerings-/garageplats får 
endast användas för uppställning av personbil. 
Bilen måste vara inregistrerad och får inte vara 
avställd. Andrahandsuthyrning är inte tillåten. 
Visa hänsyn till dina p-platsgrannar. Se till att 
alla hjulen får plats inom parkeringsrutans inre 
linjer. Fordonet får inte heller sticka ut så pass 
mycket att det blir problem för andra som 
behöver komma in och ur sin parkeringsplats.  
Det är inte tillåtet att lämna elkabel i eluttaget 
när den inte används.  
P-platsen skall hållas ren från snö och is. 
Läs mer om  parkeringsregler på hemsidan. 
  
I övrigt gäller parkeringsförbud inom 
föreningens område. Visa hänsyn mot boende. 
Tomgångskörning är inte tillåten. Notera att 
tomgången av bilar i närheten av husen gör att 
avgaserna tränger in i närliggande lägenheter. 
 

NYCKLAR OCH PORTKOD 

Vårt låssystem Iloq använder digital låsteknik, 
vilket gör det möjligt att borttappade eller 
stulna nycklar kan snabbt spärras. Om du har 
tappat bort dina nycklar eller misstänker att de 
har hamnat i orätta händer, kontakta snarast 
Fastighetskontoret så att behörigheterna kan 
tas bort från systemet - låscylindrar behöver 
inte bytas. 
 
Varje lägenhet har sin egen portkod. För att 
ändra portkod kontakta Fastighetskontoret. 
 

GROVSOPUTRYMMET  

Om porten stängs av misstag och du blir inlåst, 
använd knappen ”ÖPPNA” mittemot porten. 
 
 
 

http://brfplatan.se/boende/viktig-info/ordningsregler/
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 ANDRAHANDSUPPLÅTELSE  

Ibland kan det finnas behov av att hyra ut sin 
lägenhet tillfälligt, till exempel om arbete eller 
studier kräver vistelse på annan ort. Vi vill 
påminna om att oavsett anledning till 
uthyrningen måste man alltid söka tillstånd hos 
styrelsen och få det beviljat för att kunna hyra 
ut sin lägenhet i andra hand. Observera att det 
måste göras INNAN en hyresgäst flyttar in i 
lägenheten. Om man hyr ut sin lägenhet utan 
tillstånd kan det i värsta fall leda till uppsägning 
och man riskerar att förlora sin bostadsrätt. 
Ansökningsblankett finns på hemsidan eller på 
fastighetskontoret.  
Föreningen tar numera ut en avgift för 
andrahandsuthyrning. Avgiften är 10 % av 
aktuellt prisbasbelopp/år (48 300 kronor för år 
2022), vilket innebär att det blir ca 402 kr per 
månad. 
Kom ihåg också att under en andrahands-
upplåtelse är du som bostadsrättsinnehavare 
alltid ansvarig för att din hyresgäst följer 
föreningens stadgar och ordningsregler. 
 

DAGS FÖR STAMSPOLNING 

Avloppsrören som alla fastigheter har behöver 
regelbundet rensas från avlagringar och stelnat 
fett. Normalt behöver man göra detta i 
intervall på 5–7 år. Nu är det hög tid att göra 
det här på Platån.  
Arbetet berör alla lägenheter och det gäller 
både kök, badrum och eventuell extra toalett. 
Om allt går som det ska, så tar det mindre än 
30 minuter per lägenhet. 
Arbetena kommer starta vecka 10 (2022-03-
07) och hålla på till vecka 14. Om du inte kan 
vara hemma när det dags att besöka din port, 
då är det mycket viktigt att du lämnar nycklar 
till fastighetskontoret senast dagen innan.  
Mer information och instruktioner kommer att 
delas ut i god tid före startdatumet. 
 
 
 
 
 
 

VÄDRING 

Fönstervädring är ett användbart sätt att 
tillfälligt effektivera ventilationen vid behov.  
Våra nya fönster gör dock att det inte längre är 
nödvändigt att hela tiden ha ett fönster öppet. 
Tillräckligt mycket luft tillförs ständigt via 
tilluftsventiler, vilket är en förutsättning för bra 
luftväxling i varje rum (inte bara det som 
vädras).  
Att ha ett fönster på glänt i flera timmar leder 
till att värmen i dina element höjs och mycket 
värme går till spillo. Särskilt mycket ny luft 
kommer dock inte in. Effektivare sätt att byta 
ut luften i lägenheten är att vädra kort och 
intensivt med korsdrag.  
 

INBROTT 

Med större social kontroll kan ett möjligt 
inbrottsförsök upptäckas lättare. Kontakta 
fastighetsskötare om du misstänker något.  Om 
ett brott pågår eller redan skett ring alltid 
omedelbart 112 
För alla övriga ärenden ring polisen 114 14  

 
CIGARETTFIMPAR 

Till er som röker så vill vi påminna om att det 
inte är tillåtet att slänga sina fimpar på marken 
när man har rökt klart, dessa måste tas om 
hand av rökaren själv. Om du har en gäst som 
röker, be dem att ta hand om fimparna om de 
går ut och röker. Dessa fimpar är giftiga och 
därför farliga för nyfikna små barn som stoppar 
allt i munnen. Även nedskräpnings-
lagstiftningen har ändrats. Från årsskiftet kan 
det kosta 800 kronor att slänga cigarettfimpar, 
tuggummin, snus och annat mindre skräp på 
marken utomhus på en plats som allmänheten 
har tillträde eller insyn till. 

 
 
 
 
 
 
 

http://brfplatan.se/wp-content/uploads/2020/11/Ans%C3%B6kan-om-andrahandsuppl%C3%A5telse.pdf
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SOPKUNSKAP 

Sophämtning har en betydande inverkan på 
BRF Platåns ekonomi. Alla boende kan hjälpas 
åt att minska denna kostnad för föreningen 
genom att följa instruktionerna. 
Hushållssopor slängs i angivna kärl och 
normalstora påsar (exempelvis matkassar eller 
köpta avfallspåsar), ej tillåtet att slänga stora 
sopsäckar i dessa kärl. Kostnaden för dessa 
sopor är 5 kr/kg. Allt som inte kan sorteras ut 
enligt listan nedan är hushållssopor. Alltså, det 
bör inte bli så stora mängder hushållssopor om 
man sorterar sina sopor. 
Kompost sorteras i särskilda papperspåsar och 
läggs sedan i separata bruna kärl. Påsar finns 
att hämta på flertalet platser i föreningen, t.ex. 
i alla källare och vid Fastighetskontoret. 
Kostnaden för dessa sopor är 1 kr/kg. Vad som 
räknas som kompost står på papperspåsarna, 
kort sagt – matavfall. 
Plast sorteras i separata kärl där grovsoporna 
sorteras (inhägnade området bakom 
Flintlåsvägen 18 och miljörummet i låghusen) 
och ska därmed inte kastas i hushållssoporna.  
 
Kostnaden för plast, kartong & glas är 0 kr/kg 
och här kan vi hjälpas åt och spara pengar om 
vi inte slänger dessa sopor tillsammans med 
hushållssoporna.  
 

• Elavfall, glödlampor och batterier 
sorteras i separata burar respektive 
kärl. 

• Vitvaror såsom kylskåp, spis, 
tvättmaskin etc får ställas invid 
dessa kärl. 

• Glas sorteras i angivna kärl för 
färgat respektive ofärgat glas, 
hörnet Lodvägen/Flintlåsvägen. 

 
Tänk på att det endast är tillåtet att slänga 
sopor på angiven plats i föreningen. Om det 
inte finns något kärl för det man skall slänga, så 
måste du åka till en återvinningscentral, t.ex. 
Hagbytippen. 

 

RENOVERING 

För att allt ska gå bra och att du inte av misstag 
skulle orsaka skador på byggnaden eller störa 
ventilationen för andra, kontrollera noggrant 
vilka regler som gäller. 
En anmälan om renovering ska lämnas till 
fastighetskontoret, Flintlåsvägen 1A, senast 2 
veckor innan byggstart. Du ska också informera 
dina grannar genom att anslå en arbetsplan för 
renoveringen i egen och närliggande portar. 
 
Inget kan göras åt det att renovering orsakar 
störande ljud, men försök ditt bästa för att 
minimera störningar. Tyngre arbete får enbart 
ske vardagar mellan kl. 08.00 och 17.00. I övrigt 
gäller föreningens ordningsregler.  
 
Bortforsling av byggsopor, målarfärg, badkar 
m.m. åligger den som renoverar sin lägenhet, 
de får inte lämnas i föreningens container för 
grovsopor. Grovsopor får inte heller lagras 
utanför portarna, det gäller även byggsäckar. 
 
Den som äger lägenheten   ansvarar   för   att   
det   anlitade byggföretaget följer våra regler. 
Glöm inte att det inte är tillåtet för hantverkare 
att parkera bilarna utanför portarna annat än 
för lastning och lossning. 
 
 

http://brfplatan.se/boende/din-lagenhet/lagenhetsrenovering/
http://brfplatan.se/boende/ladda-ner/
http://brfplatan.se/boende/viktig-info/ordningsregler/

