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Ny portkod från den 1 oktober                                         
Föreningen har de senaste åren bytt portkod årligen i oktober och kommer att göra det även i 

år. Bytet sker den 1 oktober och ny kod lämnas i brevlådan en vecka innan bytet.   

  

Årsstämman i föreningen är planerad till den 19 november      

Det är ett speciellt år att planera stämman pga den pågående pandemin med behov av att 

hantera myndigheternas rekommendationer för att minimera risker för smittspridning, bl a att  

vistas maximalt 50 personer i lokalen. Då vår förening har betydligt fler medlemmar än så, 

även om långt ifrån alla brukar delta i stämman, återkommer styrelsen i kallelsen till hur årets 

stämma ska hanteras och genomföras på ett säkert sätt. 

 

 

Vill du delta i styrelsearbete?  
Valberedningen söker nya personer till styrelsearbetet. Vi som bor i bostadsrätt ansvarar för 

att vår bostadsrättsförening kan leva vidare och därför är föreningen beroende av 

medlemmarnas engagemang för att kunna fungera. Det är viktigt att vi drar nytta av den 

kompetens som finns i föreningen i styrelsearbetet. Kunskaper inom t.ex. områdena IT-

nätverk-kommunikation, ekonomi, fastighetsskötsel, juridik är värdefulla men viktigt är också 

sunt förnuft, gott omdöme och demokratiskt tänkande. Är du intresserad kontakta 

valberedningen: Jan Blomquist, j.blomquist@outlook.com, Stefan Holmgren, 

stefan_holmgren@hotmail.com. 
 

Flera inbrott i garagen i somras - bevakningskameror på gång 

Vi hade flera inbrott i garagen i somras, tyvärr blev vår beställning av bevakningskameror 

försenad men kameror kommer att monteras nu i höst. Samtidigt krävs förstås av oss själva att 

ha koll när vi kör in och ut så att porten går igen utan att obehöriga kommer in.  

 

 

Bergvärmen krånglar fortfarande 

Störningarna av föreningens bergvärme är tyvärr inte lösta. Sommarens uppgrävningar gav 

inte de ledtrådar eller svar vi hoppats på. Felsökningen fortsätter därför då styrelsen gör 

bedömningen att även om analysarbetet kostar oss pengar så är det mycket pengar att spara på 

den energi vi kan få ut av bergvärmen.   
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Datum för mobila insamlingar för miljöfarligt avfall  
Stockholm stad tillhandahåller mobila insamlingar av miljöfarligt avfall, vid parkeringen 

Hjälmarsvägen 26, bredvid apoteket. Höstens hämtningar: 21 okt kl 18.00 – 18.45, 24 okt kl 

13.30-14.30.  Läs mer på hemsidan Stockholm vatten och avfall.  

Som alltid ska skrymmande föremål och miljöfarligt avfall lämnas till återvinningscentralen. 

Vår närmaste är belägen i Östberga (korsningen Sockenvägen/Huddingevägen).  

 

Slutligen 

I somras sågs många av oss utomhus i vår trädgård. Då var det bra att ha lite olika 

möbelgrupper som ibland även ”bokades in” för att i det lilla formatet träffa släkt och vänner, 

denna annorlunda sommar. Pandemin är inte över. Nu när vi går mot höst så avtar spontana 

och planerade träffar utomhus i takt med att temperaturen sjunker. Vi ställer även in årets 

höstträff i trädgården. Tänk på dina grannar, någon som lever ensam, någon som är 

permitterad eller arbetslös, någon som har mist en anhörig, någon som har långt till sin släkt, 

någon som arbetar hemifrån och saknar sin arbetsplats. Alla är vi påverkade, lite och ibland 

mycket, av den pågående pandemin.   

Låt oss hjälpas åt att vara varandras goda grannar, bara att hälsa och byta några ord med en 

granne gör skillnad. 

 

 

 

 
 

 

 

Styrelsen önskar alla en fin höst och att vi förhoppningsvis 

möts på stämman den 19 november!  
 

PS: Har du frågor eller synpunkter kontakta gärna styrelsen via e-post: info@brfarstatorg.se 
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