
INFOBLADET 
 

 

KALENDER 

Husvärdsmöte torsdagen 7 februari kl. 18.30 

Infomöte  torsdagen 28 februari   kl. 19 

Stämma torsdagen 11 april        kl. 19  (motioner skall vara lämnade till 

styrelsen senast den 29 mars) 

Städdag  lördagen 20 april 

 

UNDERHÅLLSANSVAR 

När bostadsrättslagen ändrades år 2005 och bostadsrättshavarna härigenom 

fick ökat och föreningen minskat underhållsansvar, gjorde den dåvarande före-

ningsstyrelsen vissa undantag beträffande underhållsansvaret för att ”mildra 

stöten”. Skillnaderna i förhållande till HSB:s tryckta broschyr ”Vem ska under-

hålla bostadsrätten?” avser arbeten och kostnadsansvar beträffande VVS, 

spiskåpa, brandvarnare, strömbrytare och eluttag. 

 

Inom föreningsstyrelsen har sedan lång tid funnits funderingar på att slopa 

dessa undantagsregler. Bl.a. på grund av svårigheterna att få diverse pipande 

brandvarnare att fungera. En del av dessa är för känsliga och andra har för 

dåliga batterier. I tvättstugor och andra allmänna utrymmen är naturligtvis 

brandvarnarna alltid föreningens ansvar. 

 

Trots att ovan nämnda undantag tillkommit genom styrelsebesut och därför 

också bör kunna ändras genom styrelsebeslut, så kommer inga förändringar att 

ske ”över en natt” utan grundligt diskuteras med medlemmarna, närmast vid 

informationsmötet den 28 februari. 

 

BOKSLUT 

Bokslut för år 2012 skall göras till styrelsesammanträdet den 14  februari och 

redovisas vid ovannämnda infomöte den 28:e.  

 

RADONMÄTNING 

32 hushåll har nu utvalts för radonmätning (pga tidigare redovisat krav från 

Solna stad) och erhållit två dosor per hushåll. Efter det att dessa har legat 

utplacerade i två månader kommer Jan-Erik Lindahl att samla ihop dem. Finns 

frågor rörande radonmätningen är han beredd att svara på sådana, tel. 076 -

124 42 54. 

 

 

 

JANUARI/FEBRUARI 2013 



NASARE 

Trots att vi nyligen bytt portkod förekommer det att försäljare –åtminstone en- tagit 

sig in och ägnat sig åt att försöka sälja prylar. Vi uppmanar därför åter alla boende att 

inte släppa in okända personer. Sådana ska åtminstone lämna ett godtagbart besked 

om varför de uppehåller sig i våra hus. Var också restrektiv med att lämna ut koden. 

 

HÅRD VINTER 

Det mäktiga snöandet som började redan i november och som sträckt sig in i 

januari medför stora merkostnader (särskilt i förhållande till den förra snöfattiga 

vintern), men det finns som tur är budgeterat för åtskillig snöskottning och 

sandning. Det kan bli ett minus i resultatet för år 2012, men sannolikt inte 

värre än att föreningen kan hålla oförändrade månadsavgifter framöver. Som 

en hågkomst av vintern 2012/2013 bifogas nedanstående bilder, tagna vid 

minus 15 grader. 

 

 

  

För föreningsstyrelsen 

Göran Lif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


