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Styrelsen och 

fastighetskontoret önskar alla 

boende en God Jul och ett Gott 

Nytt År! 
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På toppen av Edsberg 

 

Hej, 
 
Nu står åter julen inför dörren och överallt här i 
området lyser julbelysningar och skapar en härlig 
julstämning. 

Styrelsen har nyligen tillsammans med revisorerna haft 

budgetmöte inför kommande år. Där går vi igenom 

underhållsplanen och ser vad som är nödvändigt att 

göra och vad det beräknas kosta. 

Vi har bland annat påbörjat en total översyn av vår 

övernattningslägenhet, "Platålyan". Det finns planer på 

att omdisponera nuvarande planlösning och göra 

lokalen mer yteffektiv samt att i samband med detta 

byta ut möblemanget mot nytt. Vår övernattnings-

lägenhet är väl använd och mycket populär och vi tror 

att många kommer att glädjas åt att det blir en 

uppfräschning av den.  

Ett annat område vi tidigare har nämnt är ommålningen 

av våra källarväggar och det arbetet är pågående och 

kommer slutföras inom ett par månader. 

Vi har nog alla upplevt problem med att våra entrédörrar inte går i lås ordentligt. Styrelsen har därför 

beslutat att se över vilka olika möjligheter till åtgärd som finns för att komma tillrätta med problemet. 

Tills dess behöver vi alla hjälpas åt att se till att dörrarna är stängda och att inga obehöriga kommer in i 

våra fastigheter. Vi ber er även att inte försöka skruva på dörrstängarna själva, utan meddela istället 

fastighetskontoret om dörren inte stängs. 

Jag önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år! 

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. 
 

PARKERING FRAMFÖR 
GARAGEN 

Tänk på att det inte är tillåtet att parkera 
framför garagen från den 15/11 till och med 
den 15/5. Det är för att det ska gå att snöröja 
utan hinder. Det innebär att dom som ändå 
parkerar där riskerar att få p-böter. 
 

EN ANDRA PARKERINGSPLATS 

Föreningen har 0,8 p-platser per lägenhet 
vilket är mycket för en så stor förening. 
För att få tillgång till en andra p-plats krävs att 
man har två bilar i hushållet och att man är 

skriven på Platån. Vid tilldelande av en andra 
plats ska den sökande kunna uppvisa 
antingen registreringsbevis som visar att 
bilen tillhör den sökande, alternativt ett 
intyg från företaget som bilen står på som 
visar att det är den sökandes tjänstebil. 
För närvarande är det upp till ett års väntetid 
på att få en andra p-plats. För den andra p-
platsen är det en månads uppsägningstid. 
 

ELEMENTEN I LÄGENHETEN 

Fastighetskontoret vill påminna om vikten att 
vi inte försöka lufta elementen själv.  
Nyligen gjorde en lägenhetsinnehavare det. 
Det slutade förstås i katastrof. Det rann ut 
hundratals liter vatten. Vattnet sprutar ut med 
högt tryck och är väldigt varmt. Golven blev 
snabbt vattenfyllda och det droppade ner till 
grannen under genom taket. Naturligtvis står 
du själv för kostnaden för skadorna. 
Har du problem med kalla element kontakta 
fastighetskontoret för hjälp. 

MOTORVÄRMARE 

Du får ALDRIG låta sladden till motorvärmaren 
sitta kvar i motorvärmarens eluttag när du åker 
iväg med bilen. Detta är förenat med LIVSFARA 
om t.ex. ett barn kommer åt sladden. DU är 
ansvarig. Se även till att luckan är låst.  
Kvarlämnade sladdar tas om hand av 
fastighetskontoret och kan sedan avhämtas 
där. Om du vid upprepade gånger glömmer 
sladden till motorvärmarens eluttag kan ditt 
hyresavtal på parkeringsplatsen sägas upp.  
Behöver du hjälp med information om hur 
motorvärmaren fungerar så ta kontakt med 
fastighetskontoret så finns det informations-
blad där. 

 

AVGIFTER OCH HYROR 2018 

Styrelsen har vid budgetmötet tillsammans 
med revisorerna och vår HSB-ekonom beslutat 
om följande avgifts- och hyreshöjningar: 
 

 Ny 
avgift/hyra 

Oförändrad  
avgift/hyra  

Bostadsrätter  +2%  

Hyresrätter  +2%  

Extra förråd   450:-/m2/år  

Varmgarage   600:-/mån  

Termogarage   500:-/mån  

P-plats – bred - 
motorvärmare  

 300:-/mån  

P-plats – med 
motorvärmare  

 200:-/mån  

P-plats utan 
motorvärmare  

 150:-/mån  

 
Gamla fastigheter kräver mer underhåll än nya, 
för att slippa stora plötsliga avgiftshöjningar i 
framtiden och för att kunna möta de 
kommande årens stora underhållsarbeten så 
krävs en sund ekonomisk planering. 

 

JULGRANAR 

Vill du bli av med din julgran när julen är slut. 
Då går det bra att lägga den på gräsmattan 
utanför ditt hus FÖRE den 1 februari, så tas den 
omhand. 
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VID RENOVERING 

Viktigt att tänka på vid renovering är att inte 
bara informera i er egen port utan att ni även 
informerar grannarna i de andra portarna i ert 
hus. Ni kan nå de andra portarna genom 
förrådsgången om ni inte kommer in genom 
porten. 
Husen är lyhörda och till exempel borrande och 
bildningsarbeten vandrar genom vägg och tak 
och hörs i hela huset. Det är också viktigt att 
det finns kontaktuppgifter på den uppsatta 
informationen utifall grannar har frågor eller 
funderingar kring renoveringen. Oftast är det 
inget problem med höga ljud så länge 
grannarna vet när det ska genomföras så att de 
kan planera att inte vara hemma just då. 
Genom att visa hänsyn, förståelse och respekt 
för varandra så får vi alla en mycket trevligare 
plats att bo på. 
 

MATAVFALL 

Den 1 januari nästa år sänker kommunen 
kostnaderna för matavfall från 3 kr/Kg till 1 
kr/Kg. 
Det betyder att om vi noggrant försöker 
sopsortera vårt matavfall och slänger det i våra 
speciella sopkärl för matavfall, sänker 
föreningen kostnaden för sophantering. Att 
sopsortera är viktigt för miljön och nu kommer 
det att även göra en tydlig skillnad i den 
kostnad vi har för sophantering. Använd de 
bruna pappåsarna till att slänga matavfall i 
avsedda kärl, gör gott för miljön och vår 
gemensamma ekonomi. 
 

FLYTTA IN CYKELN UNDER 
VINTERN 

Första snön har kommit och med den kommer 
även snöröjning av våra vägar. 
För att möjliggöra den måste alla som har sina 
cyklar utomhus i cykelställen ställa in dessa i 
cykelförråden. 
Förutom att de står i vägen vid snöröjning så 
mår cyklarna dessutom mycket bättre av att stå 
inne under vintern. 
Föreningen tar inget ansvar för cyklar som blir 
påkörda och eventuellt skadade vid snöröjning. 

NU ÄR DET LJUS HÄR I VÅRT 
HUS 

Tänk på att ALDRIG lämna levande ljus utan 
tillsyn. Kontrollera med jämna mellanrum att 
din brandvarnare fungerar. Om du inte har 
någon brandvarnare kan du hämta en på 
fastighetsexpeditionen, Flintlåsvägen 1A. 
Behöver du hjälp kan du även kontakta 
fastighetsskötarna på tfn 08-962185. 

 

ANDRAHANDSUPPLÅTELSER 

Antalet andrahandsupplåtelser ökar i snabb 
takt här på Platån. Vi vill påminna om att man 
måste 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 riskerar 
man att få bostadsrätten förverkad. 
Ansökningsblankett finns på hemsidan eller på 
fastighetskontoret. 
 

SKOTTA DIN P-PLATS! 

Föreningen har köpt 
in nya snöskyfflar 
som finns placerade 
runt om på området. 
På Lodvägen vid sop-
skåpen i portalerna 
vid Låghusen samt 
vid grovsoporna och 
fd. biltvättplatsen. 
Vänligen ställ 
tillbaka skyffeln när 
du är klar så att 
nästa hittar den. 

 
 
 
 
 


