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På toppen av Edsberg 

 
 
 
 
 
Hej! 
 
Nu börjar det märkas att vi går mot ljusare tider. Inte bara för 
att vi har snön som lyser upp marken, utan även att det börjar 
bli ljusare mot kvällen. En annan sak som lyser upp i mörkret 
är våra nya skyltar som jag hoppas ni har lagt märke till. Dels 
har vi den nya skylten med kartan över området som står vid 
infarten till Platån och även fastighetskontorets skyltar har 
fått nytt utseende. Det ser riktigt välkomnande ut att mötas 
av den upplysta skylten vid infarten när man svänger upp på 
Flintlåsvägen.  
 
Våra dörrstängare till entrédörrarna har länge varit ett 
problem och ett irritationsmoment hos många av oss. 
Antingen går inte dörren igen alls eller så låter det för högt 
när de stänger. Våra fastighetsskötare har en hel del jobb 
med att justera dem efter vad det är för väderlek eller för att 
någon boende har försökt skruva till den själv. Styrelsen har 
därför beslutat att ta in offerter på nya dörrstängare. En extra 
fördel som många önskar, är att få hjälp med öppningen då 
portarna ibland är tunga att få upp. Det här är ett av de 
önskemål som vi tar med oss i vårt fortsatta arbete med 
utbytet. 
 
Ett annat projekt som är efterlängtat av många är en upprustning av bollplanen i parken vid 
Lodvägen 4. Styrelsen har i dagarna antagit en offert på ombyggnad av planen och det kommer bli en 
moderniserad plan för flera sportändamål, men den kommer också att smälta in i miljön på ett bra 
sätt. 
 
Jag och resten av styrelsen samt fastighetskontoret önskar er alla en trevlig vår. 
 
Catharina Fröjdh Nyqvist 
Ordförande 
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HEMSIDAN 

Hemsidan: www.brfplatan.se  
 

TRÄDVÅRDSPLAN 

Vi har tagit bort 5 stycken träd i parken 
mellan Flintlåsvägen och Lodvägen. Orsaken 
till det är att träden har varit skadade och har 
varit sjuka. Det finns ytterligare träd som vi 
måste ta bort. En rönn som står i slänten 
bakom Flintlåsvägen 26. Den är angripen av 
en svamp som heter Honungsskivling och 
den dödar trädet på ett par år. Risken är då att 
trädet kan falla omkull och skada människor 

eller bilar. En björk som står framför 
Flintlåsvägen 9 är också skadad. Även den 
kan ramla omkull och skada någon. 
Vi följer den Trädvårdsplan som en expert på 
MK tagit fram. 
 

HISSAR 

När hissen stannar och inte går i gång, var 
snäll att först kontrollera att det inte kommit 
grus i spåren på tröskeln i hissdörren. Det 
behövs inte många gruskorn för att hissdörren 
inte stänger som den ska och då startar inte 
hissen. 
Det blir dyrt för vår förening om hissjouren 
rycker ut och det visar sig att det bara är grus 
som gör att hissen inte vill starta. 
 

TRAPPHUS 

Det är förbjudet att ställa pulkor, cyklar och 
sparkcyklar i våra trapphus och entréer. Detta 
då sakerna vid brand kan försvåra för boende 
att ta sig ut snabbt. Det är även förbjudet att 
ställa barnvagnar utanför din dörr på ditt 
våningsplan eftersom de kan försvåra för 
räddningspersonal att ta sig fram. 
Det är inte heller tillåtet att mattor utanför 
lägenhetsdörren då det försvårar städningen. 
 

HUNDAR 

För er med hundar så gäller att alla hundar 
skall vara kopplade på området. Självklart 
plockar man också upp efter sin hund. 
 
 
 
 

BOSTADSRÄTTS-
TILLÄGGSFÖRSÄKRING 

Vi vill förtydliga att bostadsrättsföreningen 
Platån har tecknat en kollektiv bostadsrätts-
tilläggsförsäkring för alla medlemmar.  
Det är viktigt att påpeka att denna 
bostadsrättstilläggsförsäkring INTE ersätter 
hela den sedvanliga hemförsäkringen som 
alla ska teckna. 
Föreningen kommer självklart att informera 
om tilläggsförsäkringen upphör men det 
är vårt eget ansvar att hålla oss uppdaterade. 
 

MOTORVÄRMARE 

Tänk på att inte lämna bilen inkopplad till 
motorvärmaren om du inte skall använda 
bilen på ett par dagar. Varje dygn samma tid 
går den igång oavsett om du skall använda 
bilen eller inte. Det är inte bra för bilen och 
definitivt inte bra för miljön. 
 

PARKERA MED HÄNSYN 

Även om det är vinter och snön gör det svårt 
att se linjerna så finns det markeringar på 
räcket framför bilen. Vi har fått in många 
klagomål på dåliga parkeringar den senaste 

tiden. Glöm inte att du ansvarar själv för att 

skotta din egen p-plats. 
 

MOTIONER TILL STÄMMAN 

Senast den 15 mars vill vi ha era motioner 
inför stämman. Tänk på att motionen måste 
innehålla ett tydligt förslag. 
 

ELBILAR/LADDPLATSER 

Antalet elbilar/laddhybrider ökar snabbt nu. 
Då vi redan har ett antal laddhybrider så har 
föreningen ansökt om pengar via Naturvårds-
verkets satsning Klimatklivet och fått beviljat 
50 % av kostnaden att installera laddplatser. 
Så nu har föreningen 9 st laddplatser för 
främst laddhybrider. 
Detta gör vi för 
miljön såklart. För 
mer information så 
kontakta förvaltaren. 


