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Hösten är på ingång! 

 
Hoppas ni har haft det fint i sommar och kunnat njuta av 
värme och bad. Nu går vi mot höst och fina färger i naturen. Håll utkik efter mer information om höstens 
städdag lördagen 20 oktober. 

 
Inbrott i föreningen - låt oss hjälpas åt 
Tyvärr har det skett inbrott i vår förening, vi beklagar de som blivit drabbade. Styrelsen vill uppmana alla att 
vara uppmärksamma på vilka som rör sig i området och inte släppa in obehöriga i fastigheterna.  

Portdörrarna till Strandvägen 4 C, D, E stängs inte ordentligt om man inte stänger de försiktigt, låsen 
studsar upp igen. Styrelsen undersöker saken, tills vidare hjälps vi åt att se till att de går i lås.  
 
Det har även kommit fram att vissa portdörrar ställs upp på olika sätt och står därmed olåsta. Detta måste 
omedelbart upphöra då det riskerar allas vår säkerhet.  

Förhöjda kostnader för sopor 
Föreningens kostnader för sophantering har stigit pga att det slängs grovsopor, tex elektronik och glas som 
egentligen ska sorteras på återvinningsstationer. Ökade kostnader påverkar oss alla, därför vill vi påminna om att 
det finns återvinningsstationer i närheten, se var på hemsidan. Nu sänks kostnaden för sophantering i Sollentuna 
för de som källsorterar, gör man inte det kan det istället bli en prishöjning. 

Vill du källsortera? 
Tycker du också att det är dags att vår förening ska ha möjlighet att källsortera? Styrelsen uppmanar medlemmar 
att anmäla intresse till styrelsen om man har hjärtefrågor som man vill hjälpa till att driva igenom. Källsortering 
är ett exempel, styrelsen behöver hjälp att samla underlag för att driva igenom detta. Maila oss om du vill hjälpa 
till.  

Övernattningsrummet 
Det är roligt att se att så många utnyttjar övernattningsrummet. Information om hur du bokar rummet finns på 
föreningens hemsida. 

Stamspolning 
Stamspolning för samtliga lägenheter är nu klar. Nu vill vi tillsammans ta hand om våra stammar på bästa sätt, 
tänk därför på följande: 

● Häll INTE ut fett i avloppen, det är ofta detta som är den stora boven. Torka istället ur fett från 
stekpannor och grytor med hushållspapper. Häll det inte i vasken.  
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● Spola INTE ner matrester i avloppet. Som förebyggande åtgärd rekommenderas avloppssil till diskhon, 
och badrum om det anses behövas.  

● Spola INTE ner hushållspapper i toaletten. Hushållspapper har andra fibrer än vanligt toalettpapper och 
sönderdelas inte lika lätt, vilket kan orsaka stopp i stammarna.  

● Använd INTE kaustiksoda eller starka kemikalier. De fräter på rören och gör mer skada än nytta.  
● Det är absolut FÖRBJUDET att hälla rester av t ex. spackel, cement eller färg i avloppen. Det täpper till 

direkt. Du som bostadsrättsinnehavare blir betalningsskyldig för detta.  

OVK 
OVK-besiktningen börjar nu nå sitt slut, och arbetet för åtgärder har påbörjats.  

Utrymning - håll trapphus och gångar fria 
Vi ber er visa hänsyn genom att inte ställa saker i portar och trappor. Detta är för allas säkerhet och för en 
trevligare boendemiljö. Föremål som står i trapphusen kommer att tas bort. 

Ny styrelse 
Styrelsen tackar de som gjort klart som mandatperiod för denna gång för ett fantastiskt jobb! Samtidigt 
välkomnar vi den nya styrelsen enligt nedan.  

Vice ordförande & sekreterare: Jessica Lindberg 
Kassör: Svetlana Annenkova 
Boendemiljö: Susanne Wesström 
Bygg & teknik: Mats Åkesson 
Suppleanter: Steve Dahlfors, Gianfranco Alongi & Mimmi Grybb 

Ny städfirma  
Styrelsen har anlitat en städfirma som heter Städhuset. Våra gemensamma utrymmen kommer att städas 1 
gång/vecka. Årsstädning kommer att utföras, där ingår fönsterputs m.m. Har ni anmärkningar på nya städfirman 
är ni välkomna att kontakta oss på styrelsentaffeln@gmail.com.  

Informationsdokument till nyinflyttade 
Styrelsen har skapat ett informationsdokument för nyinflyttade till vår förening som har skickats ut till er under 
april. Där står mycket nyttig information med kontaktuppgifter och vem man ska vända sig till vid specifika 
frågor och problem. Den finns även på vår hemsida under fliken “För boende” och sedan “För nyinflyttade”.  

Information till din mäklare 
Ska du sälja din bostadsrätt? Hänvisa din mäklare till vår hemsida för information. Styrelsen har skapat ett 
dokument där en sammanfattning om föreningen finns beskrivet.  

Med vänliga hälsningar, Styrelsen 
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