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Hej! 
Här kommer nyheter och några påminnelser. 

Stämman 
Ägare av bostadsrätt kommer i slutet av mars att kallas till stämma. OBS! Stämman äger 
rum MÅNDAG 23 APRIL. Datumet på  hemsidan är riktigt, men i förra meddelandet råkade 
det bli 24 april. Håll utkik efter årsredovisningen, en färgglad broschyr. 

Läckage från hängrännor 
Kommande vecka åtgärdas två otäta skarvar utanför portarna 9 och 13. 

Nytt avtal med HSB 
Det avtal föreningen tecknade med HSB Norra Stor-Stockholm 2016 är nu omarbetat och 
kompletterat. Vi har bland annat införlivat den reguljära markskötseln i avtalet. Borta är 
sopkorgar utomhus, vi får istället sopning av garageinfart och wellpapprummets dörrhål. Det 
gäller från 1 april 2018 och fem år framåt. Eftersom vi har längre avtalstid får vi ett 
förmånligare pris. 

HSB Städ 
I städningen på onsdagar ingår bl a sopning framför portarna. Det blir dyrt att köpa in daglig 
sopning, så vi prövar nu att hjälpas åt att borsta bort gruskorn vid trösklar. 
 

NÅGRA PÅMINNELSER  

● Möbler och saker från ditt boende här på Sofielundsvägen kan du slänga gratis i 
grovsoprummet 21 mars kl 19.30-20.30 

○ OBS! Ej kemikalier, ej renoveringssopor, ej något från annan adress. Detta 
ska du själv köra till Hagbytippen. 

● Vårdag med garagestädning och föreningsmöte 7 april. Exakta tider meddelas 
veckan före, men räkna med större delen av dagen efter som vi har beställt rengöring 
av rör i garaget. Vi ber att du prioriterar denna dag med viktiga framtidsfrågor. 

● Medan garaget görs rent har vi vårdag med föreningsmöte. OBS! Om 
grovsoprummet ej är fullt 21 mars tar vi INTE hem en container. 
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Pga sjukdom har nästan allt stått stilla en vecka, men nu är det fart igen. Fönsterfirman 
beräknas vara helt klar 16 mars. Fönsterfogning och plåtsättning är klara strax därefter. 

Sopor - två glädjerapporter! 
Glädjerapport 1: Tidigare har förskolans sophus mätts upp till mer än 15 kvm. Styrelsen har 
mätt byggarean, och finner att ytan är cirka 12,5 kvm. Därför behöver vi varken riv- eller 
bygglov. En snickare har fått i uppdrag att lämna offert på nytt sophus. 
Glädjerapport 2: Innergårdens sopkärl byts delvis ut mot nya i annan storlek eftersom vi 
samlar in så mycket plast. Glas minskas. Kompostkärlets kant torkas av på onsdagar. 
 

Vi ses 7 april! 

Med vänlig hälsning, 

Styrelsen  

 
 


