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Vattenläcka	  i	  46:an	  
Under	  en	  tid	  har	  vi	  med	  hjälp	  av	  rörmokare	  
letat	  efter	  en	  misstänkt	  vattenläcka.	  Vatten	  
upptäcktes	  tillslut	  i	  en	  källarlokal	  i	  huset	  44-‐48	  

och	  läckan	  härleddes	  till	  lägenheten	  högst	  upp	  i	  
46:an.	  Vatten	  har	  runnit	  från	  ett	  rör	  i	  

värmesystemet	  under	  flera	  veckor.	  Ingen	  har	  
upptäckt	  skadan	  då	  felet	  ligger	  inuti	  väggen.	  
Vattnet	  har	  runnit	  inuti	  väggen	  igenom	  tre	  

lägenheter	  och	  tillslut	  börjat	  sippra	  ut	  i	  
källaren.	  Ett	  torkningsarbete	  kommer	  att	  
påbörjas	  och	  skadan	  lagas.	  Vår	  försäkring	  

kommer	  att	  täcka	  stora	  delar	  av	  arbetet.	  	  
	  

Spolning	  av	  stammar	  
Solna	  Högtrycksspolning	  AB	  kommer	  för	  att	  
spola	  alla	  stammar.	  Vi	  har	  haft	  två	  stopp	  i	  

stammarna	  på	  kort	  tid	  och	  vi	  tyckte	  att	  det	  är	  
lika	  bra	  att	  spola	  rent	  alla	  stammar	  så	  att	  inte	  
fler	  stopp	  uppstår.	  

	  

Trapphusrenovering	  
Just	  nu	  jobbar	  vi	  hårt	  med	  att	  få	  igång	  arbetet	  
med	  trapphusen.	  En	  entreprenör	  är	  vald	  och	  

nu	  ska	  detaljerna	  bestämmas.	  Om	  allt	  går	  som	  
planerat	  ska	  arbetet	  påbörjas	  i	  september	  och	  
beräknas	  vara	  klart	  i	  november.	  För	  att	  behålla	  

en	  enhetlig	  känsla	  i	  husen	  har	  vi	  valt	  färger	  och	  
material	  från	  tiden	  när	  huset	  byggdes.	  
Trapphusen	  blir	  ljust	  olivgrön	  och	  vit	  med	  

mörkgrå	  socklar,	  dörrarna	  blir	  teakfärgade.	  	  
	  

Då	  det	  länge	  varit	  tal	  om	  att	  det	  ska	  bli	  krav	  på	  
postboxar	  i	  entrén	  så	  har	  vi	  valt	  att	  sätta	  in	  

sådana.	  Kostnaden	  för	  renoveringen	  och	  
dörrarna	  står	  föreningen	  för.	  
	  

Vi	  behöver	  ditt	  samtycke	  
För	  att	  vi	  ska	  kunna	  göra	  klart	  beställningen	  av	  
dörrarna	  måste	  vi	  få	  in	  ett	  samtycke	  från	  varje	  

lägenhetsinnehavare.	  Det	  är	  viktigt	  att	  alla	  
lappar	  kommer	  in	  senast	  den	  16	  juni.	  	  
OBS!	  Uteblivet	  samtycke	  betyder	  att	  vi	  inte	  

byter	  din	  dörr!	  
	  

MBF	  konkurrensutsätts	  
Avtalet	  med	  MBF	  kommer	  att	  sägas	  upp	  i	  år	  

och	  vi	  kommer	  att	  begära	  in	  en	  ny	  offert.	  
Under	  tiden	  så	  undersöker	  vi	  även	  andra	  
förvaltare	  och	  har	  hittills	  träffat	  en	  

representant	  från	  SBC.	  För	  att	  det	  ska	  bli	  en	  
rättvis	  jämförelse	  kommer	  vi	  att	  göra	  en	  
rankningslista	  med	  de	  viktigaste	  kriterierna.	  

Vad	  önskar	  du	  av	  vår	  förvaltare?	  Lämna	  gärna	  
tankar	  och	  synpunkter	  i	  vår	  brevlåda	  i	  post	  42.	  
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Trädgårdsarbete	  
Är	  du	  sugen	  på	  att	  klippa	  gräset	  i	  sommar	  är	  

det	  bara	  att	  höra	  av	  dig	  till	  styrelsen.	  Annars	  
kommer	  Mikael	  Nylander	  i	  44:an	  att	  sköta	  det.	  
Gräsklippare	  och	  andra	  trädgårdsredskap	  finns	  

i	  förrådet	  vid	  tvättstugan.	  
	  

Styrelsemöten	  2015	  
Vi	  kommer	  fortsätta	  att	  ha	  styrelsemöten	  var	  

annan	  månad.	  Kl.19	  samlas	  vi	  i	  styrelserummet	  
och	  den	  första	  kvarten	  är	  du	  välkommen	  att	  
delta,	  då	  kan	  du	  ställa	  frågor	  och	  lämna	  förslag	  

till	  oss.	  Öppna-‐kvarten	  som	  vi	  kallar	  det!	  
Planerade	  styrelsemöten	  2015:	  

• 2	  februari	  

• 30	  mars	  
• 1	  juni	  
• 31	  augusti	  

• 5	  oktober	  
• 7	  december	  

	  

	  

Härlig	  sommargrill	  
Äntligen	  blir	  det	  lite	  varmare	  och	  vi	  är	  många	  
som	  vill	  utnyttja	  vår	  uteplats.	  Tänk	  på	  att	  städa	  

upp	  efter	  dig	  och	  se	  till	  så	  att	  grillen	  slocknat.	  
Askan	  som	  blir	  kvar	  kan	  du	  hälla	  över	  i	  
plåthinken.	  Behöver	  du	  fler	  stolar	  så	  finns	  det	  i	  

styrelserummet,	  ring	  någon	  i	  styrelsen	  så	  
öppnar	  vi	  åt	  dig.	  

	  


