
Månadsbrev – Oktober 2021 
Vi i styrelsen kommer att börja med månadsbrev och berätta vad lite om vår brf Konvaljen, vad som är på gång 

och lite annan information som vi tror kan intressera er. Har du frågor om något specifikt så mejla oss i styrelsen 

så hoppas vi kunna hjälpa dig, styrelsen@konvaljen.nu 

Då börjar vi… 

Uppdatera gärna dina kontaktuppgifter i HSB portalen, bla för att kunna få detta eminenta brev och annan viktig 

information som berör dig som boende i konvaljen, direkt i mejlkorgen 

https://www.hsb.se/sodertorn/landningssida-login1/ 

För dig som inte har tillgång till dator eller smartphone så kommer vi fortsättningsvis sätta upp information i 

portarnas anslagstavla. 

Utemiljö: Som ni vet så har vi gjort en del stora jobb med att byta ut kantsten och asfalterat om. Nu pågår jobb 

med att snygga till på de gräsytor och grönområden och rabatter runt omkring och förnya med lite träd, buskar 

och blommor. Nedanför boulebanan har det blommat ängsblommor för fullt och under nästa år kanske vi slänger 

ut ännu fler frön. 

Parkeringar: From 1 september öppnade vi upp de nya parkeringsplatserna och som det ser ut just nu så har vi 

fått ner parkeringskön rejält. 

Samtliga kontrakt för lokaler, garage och p-platser har skrivits om. Nu har alla som hyr förråd, lokal eller garage i 

föreningen samma kvm hyra.  

Laddstolpar: Fler och fler köper elbilar och eftersom man idag får 50% av den totala investeringskostnaden i 

bidrag så har vi börjat med att bjuda in några företag som jobbar med laddstolpar och just nu pågår jobb med att 

titta på de offerter vi begärt in. 

Vi har fått en del förfrågningar från våra boenden kring detta och laddstolpar kommer att finnas tillgängliga 

framöver. 

Är du intresserad av att ha en laddplats kan du meddela HSB kundcenter och ställa dig i kö till laddplats redan nu, 

ring 08 608 68 00. 

Avgiftshöjning kommer ske med 1,0% och gäller from 2022-01-01. (Med en hyra på 3 000 kr blir det 30 kr per 

månad) 

 

Olovlig andrahandsupplåtelse - Tänk på att du behöver tillstånd från styrelsen om du vill hyra ut din lägenhet i 

andra hand. Saknas tillstånd kan det innebära skäl till förverkande av bostadsrättslägenheten. 

Ansökningsblanketten kan laddas ner från HSB portalen eller från Konvaljens hemsida, alternativt att du kontaktar 

HSB kundcenter. 

 

Konvaljens hemsida- Vi vill gärna att ni går in på vår hemsida lite då och då. Där finns boendeinformation och lite 

andra bra saker att känna till, exempelvis ”Regler vid renovering av din lägenhet”, viktig information som vi vill 

dela med oss av och om det är något kul på gång i föreningen , www.konvaljen.nu 

Styrelsens informationsmöte- Boka in söndagen den 31 oktober! Då vill vi i styrelsen tillsammans med 

Fritidskommitten bjuda in till informationsmöte efter att Fritidskommitten vi fått bjuda er på en smaskig 

Halloween meny från ”Gurras Foodtruck” – mer information kommer 

Vi i styrelsen önskar er alla en jättefin oktober 
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