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Kalender 2017 
 

- 28 mars, Bokslutsmöte 

- 11 april, Styrelsemöte 

- 9 maj, Styrelsemöte 

- 15 maj, Stämma 
 

 
This information is also 
available in English on our 
website. 
http://brfplatan.se/  
choose “In English” in the menu. 

Styrelsen och 
fastighetskontor
et vill passa på 
att önska alla 
boende en 
GLAD PÅSK 
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På toppen av Edsberg 

Hej! 

Nu börjar vinterns grepp släppa taget och påsken är i 

antågande. Det är otroligt vad tiden flyger iväg. 

Som alltid pågår styrelsens arbete intensivt med att 

underhålla och förbättra allas vår investering och 

boendemiljö. 

Vi har snart avslutat den så kallade OVK:n, 

obligatorisk ventilations kontroll, som ska 

genomföras med jämna mellanrum för att kontrollera 

luftflödet i fastigheten och därigenom förbättra vår 

inomhusmiljö. De som har brister i ventilationen har 

fått vetskap om detta och kan därför åtgärda det. Tänk 

på att du kontrollerar med fastighetskontoret om du 

till exempel ska bygga om köket, så att anslutningen 

till ventilationen görs på ett korrekt sätt. 

Styrelsens mål med Styrelsen Informerar är just att det 

ska vara en informationskanal där vi kan förmedla viktiga händelser och saker att tänka på. 

Dessvärre känns det ibland som att det blir mycket pekpinnar och det är ju tråkigt. Vi har en 

otroligt fin plats att bo på och vi har alla investerat mycket pengar för att bo just här. Därför är 

det märkligt att det finns de som inte följer de ordningsregler som finns och istället beter sig 

störande eller skräpar ner på vårt område. Vi i styrelsen har på senare tid märkt en ökning i 

antalet klagomål boende emellan. Det kan gälla störande bygg- och hantverksarbete på icke 

tillåten tid, ostädade tvättstugor eller högljudda nätter. 

Ni har säkert sett på bilderna i vårt första fina miljönummer att inte sophanteringen fungerar 

som vi skulle önska. Det slarvas ordentligt där avfall som inte alls får slängas här gör det, och 

sopor hamnar på fel plats. Det här innebär inte bara otrivsel och irritation för oss boende, utan 

också merarbete för våra fastighetsskötare och ökade kostnader för oss. Är ni osäkra på vad ni 

får slänga vid sopstationen vid grovcontainern så fråga fastighetskontoret innan. 

  

Trevlig vår! 

  

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. 
 

KONTROLLERA ELEMENTEN 

Det är väldigt viktigt att du har översyn av dina 
element och kontrollerar att det inte läcker 
någonstans. 
Om det läcker börjar elementen så småningom 
att rosta. Blir rosten för utbredd på elementet 
måste elementet bytas ut. Ditt golv kan också 
komma till skada. 
Det är kostsamt för föreningen när ett element 
måste bytas ut och onödiga utgifter som inte 
behöver bli så stora om läckaget upptäck i tid. 
Vi ber er som har möblerat för era element att 
kontrollera dem då och då. 
Passar även på att påminna om elementen 
behöver luftas eller om ni upplever att de inte 
fungerar som de ska, kontakta 
fastighetskontoret så kommer Matthias eller 
Fredrik att kontrollera elementet. 
 

MK TRÄDGÅRD 

I höstas ville MK Trädgård ha kommentarer på 
hur vi boende såg på hu MK sköter föreningens 
grönområden. 
Samtliga svar har varit att de fått högsta betyg 
på både vad det gäller skötsel och mycket 
trevligt bemötande när ni haft frågor om 
blommor, buskar och träd. 
Vi i styrelsen kan bara hålla med. 
 

       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. 
 

PLATÅDAGEN 2017 

Planeringen av Platådagen har dragit igång och 
vi i styrelsen är nyfikna på vilka önskemål om 
dagen som finns hos er boende. Har du förslag 
på ett företag att bjuda in eller önskemål om 
någon aktivitet du tycker skulle passa bra? 
Kontakta då styrelsen genom ett mail till 
styrelsen@platan.se eller genom att lämna en 
lapp till fastighetskontoret. 
 

HÄNSYNSFULL PARKERING 

Visa hänsyn till dina parkeringsgrannar genom 
att alltid parkera mitt i rutan. Det är trångt på 
våra p-platser då många bilar växer på 
bredden. Tyvärr har vi inte möjlighet att skapa 
flera p-platser och har redan idag brist på p-
platser. Därför måste alla hjälpas åt. 
 

LÅSTA PORTAR 

Vi har från styrelsens sida tidigare rapporterat 
om obehöriga som knackat på hos boende och 
utgett sig för att vara någon annan än de 
verkligen är. Vi har även haft andra oönskade 
besökare vilket skapat en otrygghet hos 
boende. 
Vi fick på senaste stämman önskemål om att 
installera kodlås i våra portar för att på så sätt 
stävja denna typ av händelser och har nu 
genomfört ett arbete för att utreda hur detta 
skulle kunna genomföras på bästa sätt. 
Nu har vi snart kodläsarna på plats utanför våra 
entréer och kommer således snart också börja 
använda dem. Det kommer säkert ta ett tag 
innan vi alla vant oss vid denna förändring men 
vi tror att detta är ett steg i rätt riktning för att 
öka säkerheten och för att modernisera vår 
gemensamma förening. 
Vi hoppas från styrelsens sida att denna 
förändring skall bidra till ett tryggare boende 
för alla föreningens medlemmar. 
Driftstarten för de första portarna är den 20 
mars och vi räknar med att alla portar kommer 
vara låste under april. Mer information 
kommer att delas ut till alla lägenheter i god 
tid innan. 
 
 

mailto:styrelsen@platan.se
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VÅRA TVÄTTSTUGOR 

TVÄTTMASKINERNA 
Vi ber alla att vara extra noga med att 
kontrollera det ni stoppar i tvättmaskinen. 
Flera boende har fått skador på kläder på grund 
av att andra inte tömt fickorna så att spikar och 
annat fastnar i trumman och sedan gör skada 
både på kläder och tvättmaskin. Observera 
även att BH med bygel inte är tillåtet att tvätta 
i maskinerna. 
 
STÄDNING 
Vi uppmanar alla att följa de ordningsreglerna 
och föreskrifter som råder i tvättstugan och där 
är städningen en viktig del. Även om ni inte 
använder alla maskiner så måste dessa 
kontrolleras i samband med städningen för att 
säkerställa att allt ser bra ut efter avslutat 
tvättpass.  
Eftersom vi personligt bokar våra tvättider går 
det att se vem som tvättade på tiden innan och 
inte städat efter sig. Kommer ni till ert tvättpass 
och finner tvättstugan ostädad ta kontakt med 
fastighetskontoret och informera om detta. På 
så sätt kan dom kontrollera vem som använde 
tvättstugan innan er. 
Personer som inte följer ordningsregler för 
tvättstugan kan bli avstängd från att använda 
föreningens tvättstugor. 
 
 
 
 

 

HSB OCH AVGIFTERNA 

Det är några som slarvar med att betala sina 
avgifter i tid vilket många gånger leder till 
förseningsavgifter med påförd ränta. Det är Ert 
ansvar att se till att avgifterna är betalda i tid 
och att autogiro m.m. fungerar som det ska. I 
de fall vi ser att det systematiskt försenas med 
betalning kommer vi att överväga hårdare tag 
där uppsägning av medlemskap kan vara ett 
alternativ. Det finns även vissa som har 
småbelopp i skuld och vi tycker att det är synd 
om man ska behöva betala dyra 
påminnelseavgifter för småbelopp man kanske 
inte känner till att man har. 
 
I dagsläge är det 20st olika medlemmar som 
har en skuld till föreningen. 
De flesta utav våra medlemmar har gjort rätt 
för sig och betalat i tid och i fullo. Vissa har även 
betalat in för mycket. En del väljer medvetet att 
betala för flera månader åt gången för 
enkelhetens skull och det är helt okay, men vi 
kan även se att många har en del mindre 
belopp liggande tillgodo hos HSB. Detta beror 
på att ni har betalat in för mycket. HSB kommer 
inte att föra över detta till framtida avier med 
automatik utan ni måste själva kontakta HSB 
om ni vill ha detta balanserat eller utbetalt till 
er. 
I dagsläge är det 47st olika medlemmar som 
har tillgodo hos HSB. 
 
Ni kan kontakta HSB Norra StorStockholm på 
tel: 010-4425000, eller via epost 
kundcenter61@hsb.se Ni är välkomna att 
kontakta HSB om ni är osäker på huruvida ni 
har en skuld eller ett tillgodo. De hjälper er med 
detta samt med övriga fakturafrågor. Det är bra 
om ni kontaktar HSB och stämmer av huruvida 
ni har tillgodo eller skuld. 
Vi vill även påminna er om att ni har möjlighet 
att hitta information om era avtal, avgifter, 
blanketter m.m. på HSB Portalen 
https://www.hsbportalen.se/. Har ni inte 
några inloggningsuppgifter så får ni hjälp på 
hemsidan med att skapa ett. Under Portalen 
finns en hel del bra information och dokument 
som ni har tillgång till. 

mailto:kundcenter61@hsb.se

