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Kalender 2017 
 

- 2017-08-22, Styrelsemöte 

- 2017-09-02, Platådagen 

- 2017-09-18, Styrelsemöte 

- 2017-10-19, Styrelsemöte 

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

Styrelsen och 

fastighetskontoret 

önskar alla en mycket 

trevlig sommar! 
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På toppen av Edsberg 

 
Hej! 
Jag vill börja med att tacka för det fortsatta förtroendet 
jag har fått från stämman att vara ordförande ytterligare 
två år till.  
Vi har precis avslutat ett verksamhetsår här på Platån och 
ett nytt har börjat. Det gångna året har varit fullt av 
projekt precis som tidigare år. Av de större kan nämnas 
att våra entrédörrar genomgått en renovering och våra 
entréer har fått nyslipade och polerade golv. Vi har också 
byggt en ny föreningslokal och den är numera belägen i 
låghusen och finns på Flintlåsvägen 3. Den invigdes med 
ett välbesökt öppet hus i början av sommaren och det 
bjöds på kaffe och tårta. Det var kul att se att så många 
kom för att titta på den nya lokalen. Ett annat stort 
projekt som pågått under året har varit installationen av 
kodlås vid våra portar. 
 
Vi har nyligen haft årets ordinarie föreningsstämma, den 
54:e i ordningen.  
Vi var 75 st röstberättigade som samlats i Rudbeckskolans 
aula.  
I år avgick styrelseledamot Alexander Sund efter att ha suttit 
ett par år i styrelsen. Han har under sina år i styrelsen varit mycket engagerad i olika projekt, framför allt 
Platådagen och IT-frågor. Vi tackar Alexander för hans engagemang och insatser i styrelsen!  
Samtidigt som vi avtackar Alexander Sund, så välkomnar vi Jonas Rossing som ny styrelseledamot. 
 
Nya/Omvalda styrelseledamöter för två år är: 
Catharina Fröjdh Nyqvist - ordförande sedan tidigare och omvald på två år. 
Robert Norrgård - styrelseledamot sedan tidigare och omvald på två år 
Raija Kallio - styrelseledamot sedan tidigare och omvald på två år. 
Jonas Rossing – nyvald styrelseledamot på ett år. 
 
Lars Lundberg – auktoriserad revisor sedan tidigare och omvald på ett år. 
Björn Kellerth – revisor sedan tidigare och omvald på ett år. 
Omvalda revisorssuppleanter är Åke Nilsson och Johan Hoffsten. 
 
Till valberedning för en tid av ett år omvaldes Ann-Christine Sundén, Leif Lindvall och Maj Sjöberg. 
Efter stämman bjöds det på kaffe, bullar och kaka. 
För de som önskar finns protokollskopior från den ordinarie föreningsstämman att hämta på 
Fastighetskontoret. 
 
Jag önskar er alla en riktigt trevlig sommar! 
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. 
 

       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. 
 

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. 
 

30 

Tänk på alla barn som bor här. 

Många håller hög hastighet på Flintlås-, och 

Lodvägen. Båda vägarna har oftast bilar tajt 

parkerade längs hela trottoaren så det är svårt 

att hinna upptäcka ett barn som springer ut 

mellan bilarna. 

VÅRA TVÄTTSTUGOR 

Vi i styrelsen har under senare tid fått flera 

synpunkter beträffande tvättstugorna och vi 

vill härmed försöka svara på några generella 

frågor kring dessa.  

Våra tvättstugor är våra gemensamma och alla 

har ett ansvar att följa städ och ordningsregler.    

Den som blir ertappad med att lämna en 

smutsig och ostädad tvättstuga efter ett 

tvättpass får en varning. Får man tre varningar 

blir man avstängd från att nyttja våra tvätt-

stugor under 3 månader. 

Om ni skulle uppleva att tvättstugan inte är 

städad enligt instruktioner är det viktigt att ni 

anmäler det till fastighetskontoret. Under 

kontorstid går det jättebra att ringa så att våra 

fastighetstekniker kan utföra en okulär-

besiktning, resten av tiden går det bra att mejla 

kontoret. Viktigt att då bifoga en bild som visar 

skicket i tvättstugan.   

Det är vårt eget ansvar att se till att det inte 

finns föremål i tvätt trumman som kan förstöra 

våra kläder. Föreningen ersätter inte förstörda 

kläder. 

Tänk på att vara sjyst mot dina grannar och 

boka av de tvättpass du inte kommer nyttja. 

Våra grovtvättmaskiner, dom stora maskinerna 

klarar inte av att tvätta gamla mattor som har 

plastbeläggning och ludd som släpper. 

Tvättmaskinerna proppas igen och kan inte 

tömma ut vattnet. 

MARKARBETEN 

Gångvägen mellan Lodvägen 12 och 

Flintlåsvägen kommer att få ny asfalt, 

dessutom kommer vi att utöka grillplatsen. Ett 

par andra mindre arbeten kommer också att 

ske i samband med detta 
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PARKERING FRAMFÖR 
PORTARNA 

Information till er som anlitar hantverkare. 

Man har rätt att lossa och lasta framför porten 

men parkering framför portarna är förbjudet 

och kan leda till en parkeringsbot. Viktigast är 

dock att man riskerar hindra ambulanser, taxi, 

färdtjänst med mera. 

STÖRNINGAR 

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 och upprepat festande. Om 

man känner sig störd av sin granne är det första 

och bästa sättet att handskas med det att prata 

med sin granne och tala om hur man upplever 

det. Blir det därefter ingen bättring så skriv en 

så kallad störningslogg där ni antecknar 

tidpunkt, hur länge störningen pågår samt vad 

det är som är störande. Maila den till styrelsen 

eller lägg ett brev till oss i brevlådan vid 

fastighetsexpeditionen. Ha även i åtanke att vi 

bor i flerfamiljshus och det är vissa saker som 

man måste acceptera och som inte räknas till 

störande beteende. 

 
 

LÅSTA PORTAR 

Torsdagen 29/6 är den sista dagen det går att 
komma in via källardörrarna med nyckel. 
Efter det datumet så är alla dörrarna på Platån 
låsta och går endast öppna med kod (gäller 
enbart Entrédörren och dagtid), boknings-
brickan eller den uppgraderade ILOQ nyckeln 
(Grön). 

  

 
 
Vi får själva stå för kostnaden om vi inte 
kommer in i porten och måste anlita låssmed, 
med en kostnad på minst 1500 kr. Denna 
kostnad står inte föreningen för. 
 
Ingen behöver känna oro för att polis, 
ambulans eller brandkår inte ska kunna komma 
in till oss eftersom portarna är låsta. De 
kommer att komma in i våra portar. Vi behöver 
inte vara oroliga över detta. 

Antingen en upp-
graderad ILOQ nyckel 
med grön märkning eller 
den blåa brickan krävs 
för att komma in i 
fastigheterna efter den 
29 juni. 


