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Kalender 2017 
 

- 2017-10-19, Underhållsbesiktning 

- 2017-10-19, Styrelsemöte 

- 2017-11-06, Budgetmöte 

- 2017-11-21, Styrelsemöte 

- 2017-12-19, Styrelsemöte 

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

 

Hej! 

  
Tänk vad tiden går fort. Nu har sommaren redan 
passerat och vi har kommit en bit in på hösten. 
Precis som tidigare år känner jag att Platådagen på 
något sätt markerar att sommaren är slut och 
hösten börjar. Även i år arrangerade styrelsen en 
Platådag och vi har alltid en efterföljande 
utvärdering om vad som kan och bör ändras, samt 
om det finns någon möjlighet att arrangera en 
Platådag även nästa år. I år är jag extra glad att så 
många kom fram till mig och tackade för ett fint 
arrangemang. Men som vanligt är det inte lätt att 
tillfredsställa alla och några uttryckte även sitt 
missnöje över vissa saker. För oss i styrelsen är det 
vår mening att Platådagen ska vara en folkfest där 
man kan få umgås med sina grannar och kanske äta 
något gott. Mer om Platådagen senare i det här 
numret. 
  
Nu när sommaren är över börjar fler projekt 
påbörjas, men det händer saker även under 
sommaren. Till exempel har vi bytt ut de slitna garageportarna till kallgaragen. De är målade i 
några olika mjuka färger för att skapa lite liv och dessutom kan man styra dem med 
fjärrkontroll.  Kommande arbete är bland annat asfalten. Vi har hål i asfalten här och var på 
området och ni kanske har sett att det är målat streck på vissa ställen. Vi har anlitat en firma som 
successivt kommer reparera asfalten på dessa ställen.  
Vi har under en lång tid varit missnöjda med kvalitén på städningen i våra gemensamma 
utrymmen. Med anledning av det har vi sagt upp avtalet med vår nuvarande städfirma Teknostäd 
och påbörjar upphandling av en ny städfirma. 
I oktober kommer vi genomföra årets underhållsbesiktning av våra fastigheter och mark. Den här 
besiktningen ligger till grund för en stor del i budgetarbetet som kommer senare under hösten.  
  
Hör gärna av er till oss i styrelsen om ni har idéer eller om det är något annat ni vill lyfta fram.  
  
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. 
 

       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. 
 

LADDPLATSER FÖR BIL 

Ni som är uppmärksamma har säkert noterat 
att vi bytt ut vissa elstolpar på ett par ställen. 
Det är en del i föreningens satsning på miljön. 

 
Vi har nu 9 st laddplatser för bilar på området. 
Dessa har till 50% finansierats av Naturvårds-
verket och Klimatklivet. 

LÅSTA PORTAR 

Kodläsarna som styr låsning på portdörren 
regleras genom att du trycker din personliga 
kod som du fick i samband med införandet av 
låsta portar, eller håller din nyckel (om du har 
uppgraderat den är den grön) eller din låsbricka 
framför kodläsaren. 
Dagtid mellan kl. 06.00 och kl. 22.00 går det att 
använda din personliga kod eller låsbricka/grön 
nyckel. 
Övrig tid är det endast grön nyckel eller din 
låsbricka som kan låsa upp porten. 
Alla källardörrar som öppnas utifrån kan bara 
öppnas med låsbricka/grön nyckel. 
  
Behöver du fler låsbrickor eller uppgradera din 
nyckel så den innehåller låsbricka, är du 
välkommen att besöka fastighetskontoret 
mellan kl. 07.00 och kl. 16.00. 
För att få bästa servicen, ring innan besöket tel. 
08- 96 21 85 eftersom de kanske är ute på 
området och arbetar. 
  
Det finns även en oro har vi förstått vad det 
gäller strömavbrott och kodläsarna. 
När det gäller eventuella strömavbrott så är 
vårt passagesystem (Entrédörrar, tvättstugor) 
säkrade med batteribackup som gör att dessa 
fortsätter fungera även under strömavbrott. 
Batterierna räcker minst i 4 timmar. Vid längre 
strömavbrott så har vi rutiner för att hantera 
eventuella problem innan batterierna tar slut. 

  
 

 

 
 
 
 
 
 

Grön Nyckel 

Låsbricka 
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STÖRNINGSINFORMATION 

Den senaste tiden har det varit några större 
ungdomsfester på Platån och vid ett av 
tillfällena fick polis tillkallas för att avbryta 
festen. Ett stort problem med dessa fester är 
att det ofta kommer fler personer än vad den 
som bjudit in till festen tänkt sig, vilket leder till 
störningar gentemot grannar, samt även att 
risken för skador ökar avsevärt. Det finns fall på 
andra platser i landet där balkonger rasat 
under liknande fester. 
 
När det är underåriga som har fest är det du 
som förälder som har ansvar för att 
ungdomarna sköter sig och inte stör grannarna, 
samt ser till att hålla antalet festdeltagare på 
en lämplig nivå.  
Tänk på att i god tid sätta upp en lapp i 
trappuppgången och förvarna att ni ska ha fest, 
gärna med ett telefonnummer till dig som 
förälder. 
 
På förekommen anledning vill vi även 
informera om att det inte är tillåtet att hyra 
gästlägenheten för att nyttja den som festlokal. 
 
Från Bostadsrättslagen: 
9 § När bostadsrättshavaren använder lägenheten 
skall han eller hon se till att de som bor i 
omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan 
grad kan vara skadliga för hälsan eller annars 
försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör 
tålas. Bostadsrättshavaren skall även i övrigt vid sin 
användning av lägenheten iaktta allt som fordras för 
att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller 
utanför huset. Han eller hon skall rätta sig efter de 
särskilda regler som föreningen i överensstämmelse 
med ortens sed meddelar. Bostadsrättshavaren 
skall hålla noggrann tillsyn över att dessa 
åligganden fullgörs också av dem som han eller hon 
svarar för enligt 12 § tredje stycket 2. 
 
12 § …… 
2. vårdslöshet eller försummelse av 
a) någon som hör till hans eller hennes hushåll eller 
som besöker honom eller henne som gäst, 
b) någon annan som han eller hon har inrymt i 
lägenheten, eller 
c) någon som för hans eller hennes räkning utför 
arbete i lägenheten. 

 
 

MINSKA RISKEN FÖR 
VATTENSKADOR 

Ni vet väl att föreningen subventioner 
installation av ballofixer i kök och badrum. En 
ballofix är en ventil som gör det möjligt att 
stänga av vattenflödet i ledningen vid exempel 
en vattenläcka, byte av vattenkran, m.m. För 
att få ersättning finns det dock vissa regler: 
- Ersättning gäller endast ny installation inte 
äldre än 3 månader.  
- Ersättning ges enbart en gång per lägenhet 
och ballofix. 
Ersättning ges enligt följande: 
2 st ballofixer 1100:-, 4 st ballofixer 1800:- 
6 st ballofixer 2100:- 
 
En inspektion görs av våra fastighetstekniker 
Mattias eller Fredrik och utbetalning görs till 
konto mot uppvisande av kvitto genom att man 
fyller i den blankett som ni får på fastighets-
kontoret.  

 
De flesta har säkert redan renoverade badrum 
och kök och har då redan också ballofixer. Är 
det dock så att ni fortfarande sitter med ett 
gammalt originalbadrum eller originalkök så är 
risken stor att ni inte har ballofixer på plats. 
Ballofixer är en billig investering och en mycket 
bra försäkring mot allvarliga vattenskador 
eftersom det ger en möjligheten att strypa 
vattnet utifall man får en vattenläcka. 
Ballofixer måste dock "motioneras" (stängs och 
öppnas) 1-2 ggr per år annars finns risken att 
de "kalkar" fast och inte längre fungerar vid 
behov. 
  
Vid frågor, prata gärna med våra fastighets-
tekniker på fastighetskontoret Flintlåsvägen 
1A. 
  

Ballofix 
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SOPOR – ETT VÄXANDE 
PROBLEM 

Vi har sedan en lång tid tillbaka stora problem 
med sophanteringen. Nu har det dessutom 
nått nya höjder av galenskap som vi inte trodde 
var möjliga. Våra fastighetsskötare får ägna tid 
åt att städa upp i våra parker där det slängs 
soppåsar eller matavfall lite här och var. 
Bilderna talar sitt tydliga språk. De är inte 
anställda för att plocka upp efter boende som 
inte orkar slänga sina sopor på rätt plats eller 
städa upp i soprummen för att det svämmar 
över i kärlen. I soprummet i låghusen hamnar 
det allt möjligt som inte hör dit, gamla 
garderober, porslin och annat som istället ska 
slängas i grovsopcontainern eller på Hagby 
återvinningscentral. 
Det är allas vårt ansvar att se till att soporna 
hamnar i rätt kärl och att vi håller det rent och 
snyggt omkring oss. Det är absolut förbjudet 
att lägga sopor vid sidan av kärlen. Det gäller 
alla typer av avfall som vi kan kasta här på 
Platån. Är det fullt i ett kärl eller i containern, 
så är det fullt. 
  

Kartong är INTE 
matavfall! 

Detta är en papperskorg 
för småsaker, inte 
hushållsavfall. 

Detta är en papperskorg 
för småsaker, inte för 
frigolit. 

Detta är en papperskorg 
för småsaker, inte 
hushållsavfall. 
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Är det fullt så är det 
fullt, inte tillåtet att 
ställa utanför. 

Grovsopor får 
inte lämnas i 
miljörummet 

Grovsopor får 
inte lämnas i 
miljörummet 

Självklart lämnas 
inget utanför 
Miljörummet! 

Grovsopor får 
inte lämnas i 
miljörummet 

Större kartonger lämnas med 
fördel i containerna i korsningen 
Lodvägen/Flintlåsvägen 
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Enda som får ställas utanför är 
vitvaror (Kylskåp, tvättmaskin, 
diskmaskin) 

Är det fullt så är det fullt, inte tillåtet 
att ställa utanför. 

Är det fullt så är det fullt, inte tillåtet 
att ställa utanför. 

Är det fullt så är det fullt, inte tillåtet 
att ställa utanför. 
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PLATÅDAGEN 2017 

Lördagen 2 september hölls årets Platådag och vi vill tacka brandkåren, alla företag och er boende som 
kunde vara med. Vi vill rikta särskilt tack till Svenska Mäklarhuset Edsberg, Team Guardab, HSB, MK 
trädgård och Com Hem som var våra sponsorer i år.  
Syftet med Platådagen är att skapa trevlig och lättsam miljö för oss alla att kunna ta en fika, umgås och 
prata under trevliga former. Vi brukar ha särskilda aktiviteter för barnen och det var verkligen roligt 
att se så många barn ta en runda på ponny, svara på kluriga tipspromenadfrågor, måla ansiktet, äta 
korv och glass och ha roligt. Det var också särskilt roligt att få en kunskapsökning om brandsäkerhet.  
Platådagen är en aktivitet som tar ganska mycket tid och kraft av styrelsen och fastighetskontoret för 
planering, genomförande och efterföljande städning. För oss som jobbar med dagen känns det därför 
extra roligt när vi ser så många av våra grannar ha en trevlig stund tillsammans. 
 


