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Kalender 2018 
- 29 juni, Extra stämma 
- 20 augusti, styrelsemöte 
- 1 september, Platådagen 
- 18 september, styrelsemöte 
- 17 oktober, underhållsbesiktning + styrelsemöte 
- 15 november, styrelsemöte 
- 17 december, styrelsemöte 
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På toppen av Edsberg 
 
 
Hej! 
Vi har nyligen haft årets ordinarie föreningsstämma, 
den 55:e i ordningen.  
Vi var 75 st samlade röstberättigade på plats. 
På årets stämma avgick styrelseledamot Raija Kallio 
efter många års arbete i styrelsen. 
Nya/Omvalda styrelseledamöter för två år är: 
Björn Borg - vice ordförande sedan tidigare och omvald 
på två år. 
Catharina Hedström styrelseledamot och omvald på två 
år. 
Mehdi Talebi styrelseledamot och omvald på två år. 
Jonas Rossing styrelseledamot och omvald på två år. 
Agneta Sundman Claesson nyvald styrelseledamot på 
ett år. 
Till valberedning för en tid av ett år omvaldes Ann-
Christine Sundén och Maj Sjöberg. Leif Lindvall avgick 
efter flertalet år i valberedningen. Till ny i 
valberedningen valdes Ivan Erixon.  
 
Vi välkomnar Agneta och Ivan och tackar samtidigt Raija 
och Leif för deras mångåriga arbete för föreningen.  
 
Lars Lundberg - vår revisor sedan många år, omvald på ett år. 
Björn Kellerth - föreningsrevisor sedan ett par år tillbaka, omvald på ett år. 
Omvalda revisorssuppleanter för ett år är Åke Nilsson och Johan Hoffsten. 
 
Styrelsens förslag till antagande av nya stadgar antogs i en första läsning. En extrastämma kommer att 
hållas inom kort för en andra läsning. 
De 10 motionerna som inkommit från medlemmar behandlades.  
Efter stämman bjöds det på kaffe och kaka. 
För de som önskar finns protokollskopior från den ordinarie föreningsstämman att hämta på 
Fastighetskontoret, Flintlåsvägen 1A. 
 
Det är som vanligt mycket som händer på vårt område. Förutom vår upprustade bollplan i parken vid 
Lodvägen, som ni kan läsa mer om senare i styrelsen informerar, så pågår även några andra projekt. 
Utvärderingen av provinstallationerna av automatiska dörröppnare är klar och styrelsen har beslutat 
att gå vidare och installera dessa i samtliga portar. Förhoppningsvis kan detta arbete påbörjas under 
sensommaren.  
 
Trevlig sommar önskar jag er alla! 
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. 
 

HUNDAR OCH KATTER 
I VÅR PARK 

Vårt vackra grönområde och våra lekplatser är 
till för de boende i vår förening. Det är inte 
meningen att de boendes husdjur (läs hundar 
och katter) ska rastas på våra grönområden 
eller i lekplatserna. Hundar ska vara kopplade 
och inte rastas på vårt område. För er som har 
katter är det inte tillåtet att låta dem springa 
löst. Anledningen är framförallt att de 
använder lekplatserna att göra sina behov i. 
Styrelsen har fått flertalet klagomål om hundar 
och katter som uträttar sina behov i vår park. 
Grillplatsen är en plats som alla boende ska ha 
tillgång till. Det finns en del av oss som är rädda 
för hundar eller allergiska, dessa boende ska 
inte bli utestängda från grillplatsen. Därför får 
du inte ta med din hund dit. 
 

EXTRA STÄMMA 29 JUNI 
Alla ska ha fått en kallelse till extra stämma  
29 juni, kl. 17.00. Lokal: Föreningslokalen, 
Flintlåsvägen 3. Information finns även på våra 
digitala porttavlor. 
 

PLATÅDAGEN 
LÖRDAGEN 1 SEPTEMBER 

Årets föreningsdag, Platådagen, går av stapeln 
lördagen den 1 september. Du kommer att få 
mer information på hemsidan och i din port. Vi 
ses väl i parken? 
 
 
 
 

GRILLNING 
Det är absolut förbjudet att grilla någon 
annanstans än på våra tre grillplatser. 
Om ni måste grilla nu när det är så torrt som 
det är just nu, tänk på att ta med en dunk/hink 
med vatten för att säkerställa att glöden är 
släckt. 
Det är absolut förbjudet att använda engångs-
grillar inom vårt område, även på våra grill-
platser. 
 

UPPDATERAD BOLLPLAN 

Som säkert många utav er redan har märkt så 
har vår gamla bollplan, som hade gjort sitt, 
blivit uppdaterad med en ny och fräsch 
multisportplan. Innan vi bestämde vilken typ av 
arena och hur den skulle utformas så gjordes 
en förstudie där vi bl.a. pratade med de yngre 
medlemmarna på Platån som är de som främst 
använde den gamla bollplanen. Med hänsyn till 
dels den begränsade storleken av arenan och 
dels de svar vi fick så resulterade det i en arena 
huvudsakligen ämnad för basket och 
innebandy (landhockey). Multisportplanen är 
redan nu fullt funktionsduglig och helt okej att 
använda, några mindre justeringar kommer att 
göras, nytt gräs har planterats runt om. 
Vänligen använd den tillfälliga rampen som är 
gjord av pallar för att ta er till och från arenan. 
Vi i styrelsen hoppas att ni, stora som små, får 
det roligt på den nya multisportplanen och ser 
fram emot att se många lira boll! 
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GÄSTPARKERINGEN 
Längs med Lodvägen och Flintlåsvägen finns 
plats för gäster att parkera bilar mot avgift 
vardagar mellan kl. 9-19. Det är begränsat med 
utrymme och eftersom det är gratis på helger 
är det ofta fullt. Flera boende med hyrd 
parkering eller garage nyttjar ibland detta 
parkeringsutrymme. Vi uppmanar dessa att 
använda sina parkeringsplatser/garage så att 
våra gäster får plats att parkera. 
 

LADDPLATS 
ELBIL/LADDHYBRID 

Du vet väl att Brf Platån investerat i laddplatser 
med hjälp av Klimatklivet för att skapa 
förutsättningar för en bättre miljö. 
Vi har fortfarande ett par lediga platser som är 
reserverade för elbilar och laddhybrider.  
Innehavaren av laddplatsen betalar för den el 
som förbrukas till självkostnadspris.  
Kontakta fastighetskontoret om du är 
intresserad. 

 
CIGARETTFIMPAR 

Vi har tyvärr problem med att rökare inte tar 
hand om sina fimpar. Vi uppmanar alla rökare 
att ta hand om sina fimpar. Om du har en gäst 
som röker, be dem att ta hand om fimparna om 
de går ut och röker. Dessa fimpar är giftiga för 
nyfikna små barn som stoppar allt i munnen. 
 

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. 
 

MILJÖTRATTEN 
Du har väl en Miljötratt? Förutom att den är 
snäll mot miljön och våra avloppsstammar är 
den ett utmärkt hjälpmedel när du ska ta hand 
om använd olja eller matfett vid matlagning. 
Skruva på tratten på en ren petflaska, häll i det 
avsvalnade fettet. Ta bort tratten och skruva 
fast originalkorken. Släng flaskan i 
hushållssoporna. Om du vill återanvända din 
olja, sätt ett kaffefilter i tratten för att filtrera 
den, häll på oljan och förvara till nästa 
matlagningstillfälle. Om du inte har en tratt, 
besök Fastighetskontoret så får du en. Ta en titt 
på informationsbladet om Miljötratten som 
medföljer detta nummer av Styrelsen 
informerar. 
 

Styrelsen och 
Fastighetskontoret önskar 

alla boende en 
trevlig midsommar!  

 
 

 


