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Nr 5 juni 2019 

A summary in English will follow. 

 

Hej grannar! 
 

1 Sophantering 

Styrelsen arbetar aktivt för att försöka lösa problemet med soplukt vid 
lamellhusen. Vi har kontakt med Solna kommun och tittar på ett par olika 
alternativ. Mer information kommer att meddelas medlemmarna separat 
när vi kommit fram till en lösning. 

 

2 Bredband och TV 

Från den 1 juli har alla Bofinkens medlemmar tillgång till internet via 
gruppanslutning från Telenor (250/250Mbit/s), enligt beslut på stämman i 
april. Denna hastighet är tillräcklig för att t ex titta på film eller annat som 
kräver högre hastighet. De som tidigare har haft Telenor som leverantör 
behöver inte göra något, era avtal avslutas automatiskt per 1 juli och 
driften kommer därefter att ske under gruppavtalet. De som idag är 
kunder hos ComHem eller använder mobilt bredband kan välja att 
fortsätta använda och betala för den nuvarande lösningen eller gå över 
till Telenor.  
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Det har kommit till styrelsens kännedom att vissa medlemmar inte kan 
hitta Telenors uttag. De som har letat ordentligt och ändå inte hittar 
uttagen ombeds kontakta styrelsen via brfbofinkensolna@gmail.com.   

Vad gäller TV-utbudet har det tidigare gått ut information om att detta 
ingår i avtalet med Telenor. Detta är inte fallet då avtalet med ComHem 
löper t o m oktober 2020. På sikt kommer det att beslutas även vilken 
leverantör som kommer att leverera TV-utbudet efter oktober 2020. Att 
som medlem byta bredbandsleverantör till Telenor påverkar inte leverans 
av TV-utbudet från ComHem. 

Mer detaljerad information finns på hemsidan, vilken även har lämnats i 
samtliga medlemmars brevinkast.  

3 Elektronikskrotrummet 

Tidigare har uttjänta apparater/elektronik, batterier, glödlämpor, lysrör 
och lågenergilampor kunnat lämnas i elektronikskrotrummet på Wiboms 
väg 8. Det har nu beslutats att stänga ner det rummet och istället är det 
möjligt att lämna elektronikskrot till bl a närmaste återvinningscentral i 
Bromma på Linta gårdsväg 16.  

Det finns även mobila återvinningsstationer som kan användas för detta 
ändåmål. En av dessa påbörjar varje helgfri torsdag sin rutt på 
Solnaplan, Solna C, för att sedan udda veckor komma till korsningen 
Huvudstagatan/ Krysshammarvägen och till Bygatan 33-39 i Huvudsta 
jämna veckor. Se tider nedan. 

 

Udda veckor 

Tid Plats 

17:00-17:30 Solna Centrum, Solnaplan 4 

17:40-18:05 Huvudstagatan/Krysshammarvägen 

 

Jämna veckor 

Tid Plats 

17:00-17:30 Solna Centrum, Solnaplan 4 

17:40-18:10 Huvudsta, Bygatan 33-39 
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4 Brandsäkerhet 

Under april månad brann det i hyreslokalen på Wiboms väg 13. Branden 
släcktes av räddningstjänsten, dock har det till följd av detta blivit en 
vattenskada. Vatten tog sig ner i källaren under lokalen och boende har 
rensat ur de förråd som påverkats av detta för att det sedan skulle kunna 
påbörjas en uttorkning.  

Vi vill med detta passa på att påminna alla medlemmar om att det är ni 
själva som ansvarar för att sätta upp brandvarnare i era lägenheter. 
Dessa ska även testas regelbundet. Om det är någon som saknar 
brandvarnare går det bra att kontakta fastighetsskötaren som kan 
tillhandahålla dessa.  

5 Container för grovavfall 

Containern för grovavfall kommer att vara uppställd bakom Wiboms väg 
15 från torsdagen den 22 augusti till måndagen den 26 augusti. Vi 
kommer att sätta upp ett anslag med datumen i portarna tillsammans 
med vad som får slängas i containern.  

6 Grillplatsen 

Med det varma vädret har grillsäsongen börjat och vi ber boende att 
observera de regler för grillning som är uppsatta vid grillplatsen. 
Reglerna finns även på Bofinkens hemsida: 
https://www.hsb.se/stockholm/brf/bofinken/for-boende/boenderegler.  
Det kommer att sättas upp fler skyltar angående att grillplatsen är till 
enbart för Bofinkens medlemmar.  

Den 8 september kommer den årliga grillkvällen hållas – alla 
medlemmar är hjärtligt välkomna! 

7 Föreningsstämma 

Protokollet från föreningsstämman i april finns i fysisk form utanför 
Holken samt på Bofinkens hemsida. För mer information se även 
Bofinken Årsinfo. 
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8 Parkering 

Det finns nya gulmarkeringar på flera ställen längst Wiboms väg på 
punkthussidan. Dessa har målats dit för att underlätta sophämtning, 
dock saknas det ännu skyltar som talar om när man inte får parkera där. 
På lamellhussidan finns å andra sidan skyltar som talar om när man inte 
ska parkera i närheten av sopbehållarna just för att möjliggöra hämtning, 
men ingen gulmarkering. Vår förvaltare har fått i uppdrag att se till att 
Solna kommun ordnar förtydligande skyltar på punkthussidan samt 
gulmålar trottoaren för att tydligt markera var man inte får stå. 

Ovanstående åtgärder har resulterat i ytterligare ett antal förlorade 
parkeringsplatser. Därför kommer vi här med en uppmaning: parkera 
smart. Med det menar vi att inte lämna några meter mellan markeringen 
och bilen utan parkera precis innan den börjar eller direkt där den slutar. 
Parkerar vi smart kommer fler av våra grannar få plats utan att behöva 
åka runt och leta. 

9 Allmänn information 

Ni som har nyckel till cykelrummet på Wiboms väg 23 kommer även in i 
gamla soprummet i källaren som nu upplåts som extra cykelrum.  

Till de medlemmar som röker utanför fastigheterna, var vänliga visa 
hänsyn till övriga boende och undvik att röka utanför entréerna och i 
direkt anslutning till byggnaderna. 

Detta nyhetsbrev samt annan information för er medlemmar finns på 
Bofinkens hemsida: www.brfbofinken.se. Vidare finns det på HSB:s 
webbplats: https://www.hsb.se/stockholm även användbara formulär och 
annan information. Alla medlemmar har tillgång till sina personliga sidor 
där.   

 

Bästa hälsningar från dina grannar i styrelsen för Brf Bofinken 
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English summary 

 

Hi neighbours! 
 

1 Waste management 

The board is actively working to try to solve the issue with the waste 
smell. We have contact with Solna municipality and are looking at 
different alternatives. More information will be shared with the members 
separately when a solution has been found.  

2 Broadband and TV 

From 1 July all Bofinken members will have access to internet via a 
group agreement with Telenor (250/250Mbit/s), according to the decision 
taken at the General Assembly in April. This speed is sufficient for e g 
watching movies or other activities which demand a higher internet 
speed. Those of you who already have Telenor as a supplier do not 
have to do anything, your agreements will automatically end 1 July and 
the service will thereafter be delivered under the group agreement. The 
ones that today are connected via ComHem or mobile broadband can 
choose to continue to use those services and pay for the current solution 
or to move to Telenor.   

The board has been contacted by a few members that are not able to 
find the internet outlets from Telenor. If you have looked thoroughly in 
your apartment and still cannot find the outlet please contact the board 
via email to brfbofinkensolna@gmail.com.   

Regarding the range of TV channels it has gone out information that this 
is included in the agreement with Telenor. This is not the case as the 
current agreement with ComHem, who is the provider today, will 
continue until October 2020. Eventually there will be a decision made  
which supplier that will deliver the range of TV channels after October 
2020. The change to Telenor as an internet supplier will not affect the 
delivery of the range of TV channels by ComHem.  

More detailed information is available on Bofinken website, which has 
also been delivered physically to all members. 
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3 Room for electronic waste 

Earlier it has been possible to leave worn-out devices/electronics, 
batteries and lamps at Wiboms väg 8. It has now been decided to close 
down that room and instead all these devices can be taken to e g the 
nearest recycling central in Bromma, at Linta gårdsväg 16.  

There are also recycling stations that drive around Solna that can be 
used for this purpose. One of these starts every Thursday, holidays 
excepted, at Solnaplan, Solna C, to continue to the crossing 
Huvudstagatan/Krysshammarvägen during odd weeks and to Bygatan 
33-39 in Huvudsta even weeks. See the timetable below. 

 

Odd weeks 

Time Place 

17:00-17:30 Solna Centrum, Solnaplan 4 

17:40-18:05 Huvudstagatan/Krysshammarvägen 

 

Even weeks 

Time Place 

17:00-17:30 Solna Centrum, Solnaplan 4 

17:40-18:10 Huvudsta, Bygatan 33-39 

4 Fire safety 

In April there was a fire in the rental on Wiboms väg 13. The fire 
department put out the fire, however, as a cause of this there has been 
water damage. Water came down to the cellar under the rental and the 
storage spaces that were affected have been cleaned out by the owners 
in order to be able to solve this matter.  

With this we would like to remind all members that you are yourselves 
responsible for installing smoke alarms in your apartments. These 
should also be tested regularly. If you do not have a smoke alarm you 
can contact the caretaker who can provide these. 
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5 Container for waste 

After summer the container for waste will be set up behind Wiboms väg 
15 from Thursday 22 August to Monday 26 August. We will put up 
information about the current dates in each entrance together with 
examples of what is allowed to throw in the container. 

6 Barbeque 

With the warm weather the barbeque season has started and we kindly 
ask all to read through the guidelines for barbequing that have been put 
up at the place for the barbeque. These guidelines are also available on 
Bofinken website: https://www.hsb.se/stockholm/brf/bofinken/for-
boende/boenderegler. More signs regarding that the barbeque place is 
only for members of Bofinken will be put up.  

The 8 September the yearly barbeque evening will be held – all 
members are welcome to join! 

7 General Assembly 

The protocol from the General Assembly in April is available outside of 
Holken and also on Bofinken website. For more information see the 
yearly info from Bofinken (Bofinken Årsinfo). 

8 Parking 

There are new yellow markings in several places along Wiboms väg. 
These have been painted there to facilitate the waste collection, 
however, there are still signs missing that tell you when you can't park 
there. On the other hand, there are signs on one side that tell when you 
should not park in the vicinity of the waste containers, but no yellow 
markings. Our trustee has been commissioned to ensure that Solna 
municipality arranges clarification signs where missing and to yellow 
paint the pavement on the other side in order to clearly indicate where 
you should not park and when. 
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The above measures have resulted in a number of lost parking spaces. 
That is why we ask you to park smart. By this we mean not to leave a 
few meters between the mark and the car but park just before it starts or 
directly where it ends. If we park smart, more of our neighbors will have 
space to park without having to circulate and look for another space. 

9 General information 

Those of you who have keys to the bicycle storage room at Wiboms väg 
23 can now also access the old waste room in the basement that is 
serving as an extra storage room for bicycles.  

When smoking outside the buildings, please consider your neighbours 
and refrain from smoking right outside the entrance doors and in direct 
connection to the buildings.  

This newsletter as well as other information for members is available on 
Bofinken website: www.brfbofinken.se. Furthermore, on HSB:s website: 
https://www.hsb.se/stockholm there are also useful forms and other 
information. All members should have access to their personal pages. 

 

Best regards from your neighbours on the board of Brf Bofinken 
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