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SOMMARHÄLSNINGAR FRÅN BRF NYCKELN 
Hoppas att ni alla har det så bra det går i dessa tider. Vi informerar nedan om några saker som är bra att känna till. 

Grillning 

Grillning är ett trevligt inslag sommartid så länge vi tar hänsyn till både brandrisk och eventuell störning. Flytta bort 

grillen minst fem meter från fasaden, håll den under uppsikt och undvik placering direkt under fönster och 

balkonger. Du som har balkong får endast använda elgrill. 

Bassänger, barnpooler och studsmattor ej tillåtna 

Bad och lek i bassänger och studsmattor är tyvärr inte förenligt med de regler vår förening måste följa. Vi tillåter inte 

användning av bassänger, barnpooler eller studsmattor på föreningens mark, egen balkong, uteplats eller terrass. 

Detta av säkerhetsskäl, då förening, ägare och föräldrar kan utkrävas ansvar vid olycka och skada. 

Sommar-fixande på balkonger och uteplatser 

Många vill använda ledig tid och varma temperaturer till att fixa på balkong, uteplats och i utemiljön. Läs alltid på 

www.nyckeln.se innan eller kontakta styrelsen för att få reda på vad som gäller. Vi får t.ex. inte skruva eller borra i 

fasader för att sätta upp spaljéer, hyllor eller liknande. All om- och tillbyggnad kräver styrelsens godkännande. 

Förvaring av föremål i allmänna utrymmen och i cykelrum 

Enligt vår förvaltare HSB har vi förbättrat oss, men vi påminner om förbudet att förvara föremål (t.ex. barnvagnar) i 

trapphus och entréer. Dessa kan bli brandfällor samt även hindra utrymning och framkomlighet för blåljuspersonal. 

Flera av våra cykelrum och cykelställ är fulla. För er som inte använder cykel så ofta, tipsar vi om att det t.ex. finns 

plats i cykelrummen i källaren på D34 och D38. 

Aktuellt om vår sophantering 

Vid alla sopnedkast finns det nu information om vad du kan slänga där respektive i gropsovrummet. Med start i juli 

tömmer vi plastkärlet i grovsoprummet oftare. Om ett kärl är fullt får du dock ej lämna dina sopor på golvet framför! 

Ny styrelse vald vid årsstämman – sammanträder den 11 augusti 

Ledamöter: Karin Larsson (ordf.) D34, Mikael Vestin D30, Annette Hjärne D40, Ilya Kuzmin D38, Anne-Marie 

Vanneque D4, Margareta Jorg D46 och Pär Pihlqvist D30. 

Suppleanter: Mattias Brunsberg D30, Heidi Grundén D30 och Thomas Guldmark D30. 

 

 

 

Felanmälan HSB: vard. 08.00-16.30, o10-442 11 00, service.stockholm@hsb.se; Felanmälan nås även via www.hsb.se/stockholm 

HSB Jour: 08-695 00 00. Endast akuta fel när Servicecenter har stängt. Felaktig utryckning betalas av inringare. 

Stopp i sopnedkast: Kontakta Logiwaste på 08-736 00 96 eller support@logiwaste.se 

Skadedjur: Ring Nomor för vägledning på 077-112 23 00 

Kontakt med styrelsen: styrelsen@nyckeln.se 

OBS! Ring inte HSB Jour vid strömavbrott p.g.a. trasig huvudsäkring! Kontakta Ilya Kuzmin D38 076-084 89 82 eller 

Mikael Vestin D30 070- 466 70 65. (vard. 16.30-22.00, helg 09.00-22.00) 
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