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Vice ordf.     Eveliina Miettinen  
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Ledamot Anette Högberg 
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Portarna  
Föreningen har nu fått bygglov för de nya portarna, 
just nu gör vi de sista justeringarna inför 
beställningen ihop med arkitekten och tillverkaren. 

Styrelsen har valt Ekstrands som leverantör och 
preliminär start är just nu första veckan i februari 
2021. Mer information kommer när det börjar närma 
sig. 

The association has now received a building permit 
for the new gates, we are currently making the final 
adjustments before the order together with the 
architect and the manufacturer. 
 
The board has chosen Ekstrands as supplier and 
the preliminary start is currently the first week in 
February 2021. More information will come as it 
begins to approach. 
 
Vattenskador 
Under sista året har föreningen drabbats av flertalet 
vattenskador där det i de allra flesta fall har rört sig 
om läckage från diskmaskin/avlopp i kök. Som 
boende är man obligerad att se över att den 
utrustning man har, inte orsakar skador på  

 
 
 
 
fastigheten. Se till att ha ett vattenskydd under 
diskmaskin/kyl/frys (kostar ca 190kr st). Se över att 
slangar och kopplingar är i bra skick, koppla inte in 
detta själv om ni inte har tillräckliga kunskaper, laga 
inte vattenanslutningar (som läcker) själva utan 
kontakta fackman för detta. Många lägger dessutom 
in parkettgolv i kök som inte stoppar vatten från att 
komma ner i trossbotten och detta orsakar också 
onödiga och stora skador. Glöm inte bort att 
föreningens kostnader för dessa läckor drabbar er 
medlemmar i slutändan. Varje skada ligger runt 
90 000kr i självrisk som ett exempel.  
Föreningen har också drabbats av läckage uppifrån 
dvs via takanslutna vattenavvattningar (stuprör från 
taket ner till marken som går igenom husen) vilket 
kommer att ses över i samtliga hus nu i närtid.  
 
Damage caused by water from dishwasher or other 
installations in the apartment is a costly part for all 
members of the housing association. Please, make 
sure your hoses and connectors are not leaking 
because it is your responsibility to keep an eye on 
this. 

Pylonen – nytt bostadsområde 
Kommunen planerar att bygga hus utmed 
kraftledningsgatan mellan låga skarpö och vårt 
område. Föreningen har nu skickat in en överklagan 
till kommunen angående det nya bostadsområdet. 
 
Utemiljön 
 
Etapp 4 – 5 (gårdarna 57-53-49-47) har rullat på för 
fullt senaste månaderna och förväntas vara klar i 
november, plantering 2021. 
. 
 
 



Parkeringsplatser 
Föreningen har tre olika parkeringsval, parkering 
uppe på övre däck, parkering i garage med låst 
grind och parkering i garage med bur. Det verkar 
som om någon/några borde ha valt ett annat 
alternativ till garage med låst grind då man väljer att 
inte låsa grinden efter sig. Är det fel på grinden fel 
anmäl till HSB i annat fall stäng grinden ordentligt. 
 
Inglasning av balkong 
Intresserad av inglasning till balkongen? Bygglov 
måste ansökas av boende själva. Endast en sorts 
modell av inglasning är tillåten av kommunen (den 
du i dag ser i vårt område) 
 
Blipp/RFID Nyckelbrickor 
Blipparna som idag används till postboxarna 
kommer framåt även användas för att öppna de nya 
portarna samt soprums dörren. För att undvika att 
dessa hamnar hos obehöriga är det därför viktigt 
att alla meddelar förlust av sin tagg. Maila till 
info@skarpohojden.se vilka taggar du har kvar så 
vi kan spärra den borttappade, på baksidan finns ett 
ID med två bokstäver och fyra siffror. Önskas en 
ersättnings blipp går dessa bra att beställa till en 
kostnad av 300:- per styck. 

 
The blippers that are currently used for the 
mailboxes will in future also be used to open the 
new gates. In order to avoid these ending up with 
unauthorized persons, it is therefore important that 
everyone reports the loss of their tag. Email 
info@skarpohojden.se which tags you have left so 
we can block the lost one, on the back there is an 
ID with two letters and four numbers. If you want a 
replacement blip, these can be ordered at a cost of 
SEK 300 each. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lite allmänt 
 

 
 
 
Söta men tyvärr oönskade gäster runt våra hus för 
att boende matar de vilda djuren. Ekorren med 
familj bor tydligen på någons balkong? Tänk på att 
aldrig mata några vilda djur i området pga sanitär 
olägenhet! Gäller även fåglar!  
Please do not feed any wildlife in our area, feeding 
creates sanitary inconvenience.   

 
 

Kontakt med styrelsen 
 
Passa på att träffa styrelsemedlemmar och ställa 
frågor på ”öppet hus” varje kvartal (se anslag i 
porten och på hemsidan). 
 
För kontakt med styrelsen har ni fler möjligheter 
-  Brevlådan vid tvättstugan 41:an (gula) 
-  e-postadress  info@skarpohojden.se  

 
Maila förslagen till: 

hemsida: www.skarpohojden.se 
E-post: info@skarpohojden.se 

Gå med i föreningens Facebook-grupp  
”Boende i BRF Skarpöhöjden” 

 

Vi önskar Er alla en skön höst 
 
 

 
 
 


