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Snart är våren här! 
 
Kära medlemmar, 
Här kommer information om olika ärenden som styrelsen har arbetat med samt datum för 
årsstämman. 

Årsstämma 15 maj  
Årsstämman äger rum tisdagen 15 maj kl.19.00 på Scandic Star Sollentuna. Styrelsen önskar att 
alla medlemmar funderar på vad ni vill ta upp på årsstämman och mailar dessa motioner till 
styrelsentaffeln@gmail.com senast den 17 april. Därefter utfärdas den slutliga kallelsen till er.  

Städdag 12 maj  
Det har önskats att styrelsen fastställer ett datum för städdagen i god tid. Pga en lång vinter med 
mycket snö har vi först nu kunnat besluta att städdagen äger rum 12 maj kl 10.00. Vi hoppas att 
så många medlemmar som möjligt kan delta för att göra vårt område fint och dessutom lära 
känna nya grannar. Fika serveras i samband med detta. Mer information kommer.  

Sopor på dagisets innergård 
Dagiset som är föreningens största hyresgäst har varit i kontakt med styrelsen. Vi är tacksamma 
om ni INTE ställer hushållssopor på innergården där förskolan har sin verksamhet, även 
fruktskal och gamla värmeljus har slängts ut på gården. Detta är väldigt olämpligt då det är barn 
som leker på innergården. Därav är vi tacksamma att detta upphör omedelbart.  

Portlåsen är aktiverade 
Portlåsen är nu i drift. Samtliga entrédörrar kommer vara låsta dygnet runt, så fort det är 
bekräftat att postservice kommer innanför porten för postleverans. Kvittera ut dina nyckelbrickor 
i föreningens styrelserum, Dalbovägen 2B, vid följande tillfällen: 

- Torsdag 19 april kl 19.30-20.30 
- Lördag 21 april kl 11.00-12.00 

Se separat bifogad dokument för mer information om hur systemet fungerar.  

Stamspolning start vecka 15 
Stockholm Spol & Sug kommer med start vecka 15 att utföra stamspolning av avloppssystem 
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enligt avisering. Om du inte kan utsatt tid var snäll och lämna dina nycklar till personal som 
finns på plats vid entrén kl 07:45. Detta är viktigt då föreningen debiteras vid uteblivet tillträde.  

Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) start vecka 17 
OVK påbörjas vecka 17, mer information kring åtkomst av lägenheter m.m. aviseras av företaget 
Gunnar Karlsen Sverige AB som kommer att utföra OVK.  

Upprustning av tvättstugor 
På extrastämman beslutades det att lilla tvättstugan på Dalbovägen 2B så småningom ska 
avvecklas, därför kommer denna inte restaureras. Istället kommer de andra fem tvättstugorna 
som finns i området att rustas upp framöver.  
Vi vill även tacka er alla för att ni håller rent efter er i tvättstugan och städar efter ert pass. 
OBS! Saknar du låsbar bokningscylinder för att boka tvättid kontakta vår fastighetsskötare på 
felanmalan@effektkonsult.se Hjälp oss att få bort alla små post-it lappar från bokningstavlan. 
Glöm inte att “parkera” din låscylinder om du inte planerar att tvätta för att undvika blockera en 
tid som andra kan använda.  

Styrelsen informerar 
Ta för vana att hålla dig uppdaterad på föreningens hemsida www.taffeln1.bostadsratterna.se. 
Oftast hittar du svar på dina frågor där, annars är du varmt välkommen att kontakta styrelsen via 
mail. Föreningens Facebook-sida Brf Taffeln 1, uppdateras även med information kring 
besiktningar eller liknande som behöver komma till medlemmarnas kännedom snarast möjligt, 
då medlemsbrev inte hinner skickas ut.  

Välkomna! 
Vi vill också passa på att välkomna våra nya 
medlemmar.   

Vi ser fram emot att välkomna våren! 

Med vänliga hälsningar, 
Styrelsen 
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