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Vårstädningen 
Vårstädningen är lyckeligen 
avklarad, om än lite sent; 
sommaren står ju redan för 
dörren. Fint blev det i alla 
fall. Tack alla ni som deltog! 
 
Brandfara 
Tänk på brandfaran! Det är 
väldigt torrt i markerna. Ha 
alltid vatten till hands när ni 
grillar. Grilla på säkert av-
stånd från träd och buskar 
och annat eldfängt. Avstå 
från att grilla om myndighet-
erna påkallar eldningsförbud 
eller avråder från grillning. 
 
Utemiljön 
Styrelsen håller på att se över 
vår utemiljö. Det gäller träd-
gården, rabatter, buskar och 
träd men också lekplatsen, 
belysning och klotter. 
 
Trädgårdsgrupp 
Styrelsen planerar att bilda en 
trädgårdsgrupp, och vid vår-
städningen fick vi många 
intresseanmälningar från 
medlemmar som vill ingå i en 
sådan. Är du också intresse-
rad av vår trädgård så anmäl 
dig till Anna Helena Lindahl 
eller Anders Rundgren. Kon-
taktuppgifter finner du på 
anslagstavlorna i trapphusen. 
 
Årsmötet 
Den ordinarie förenings-
stämman hölls i år i PRO:s 
trivsamma lokal i Björkha-
gen. Ca 25 personer var när-
varande och föreningen bjöd 
på räksmörgåsar m.m. Årsre-

dovisningen presenterades 
och val till styrelse och öv-
riga förtroendevalda förrätta-
des. Nya i styrelsen för i år är 
Christina Egerbrandt, Char-
lotte Franzén och Anna He-
lena Lindahl. Vi hälsar dem 
hjärtligt välkomna! 
 
Föreningens ekonomi 
Föreningens ekonomi är god, 
se årsredovisningen. Reviso-
rerna ser positivt på att före-
ningen amorterar av sina lån 
som förberedelse för högre 
räntor samt kommande reno-
veringar eller investeringar. 
 
Trapphus och källargångar 
Det ska vara helt tomt i 
trapphusen och källargångar-
na, du får inte förvara någon-
ting alls där. Tänk på att 
trapphusen och källargångar-
na är utrymningsvägar, och 
att brinnande föremål kan 
avge livsfarlig brandrök. 
Dörrar mellan tvättstugegång 
och källargång ska vara 
stängda av brandsäkerhets-
skäl.  
 
Cykelrummen 
delar du med dina grann-
cyklister i huset. Visa därför 
hänsyn och blockera inte 
gångar och dörrar och håll 
ordning. Stäng dörren, tyst.  
 
Avfallshantering 
Påsar för sortering av matav-
fall finns att hämta på expe-
ditionen.  
 
 

Lyhört 
Tänk på att det är mycket 
lyhört i våra hus! Respektera 
ordningsreglerna att det ska 
vara tyst vardagar kl 22-07 
och lördagar och söndagar 
mellan kl 23-10. Tänk också 
på att det numera inte är 
ovanligt att ha jobb sena 
kvällar och ibland nätter och 
att man därför behöver sova 
på förmiddagen. 
 
Felanmälan 
Våra fastigheter är anslutna 
till Driftia. Om något är tra-
sigt i trapphus eller källar-
gångar görs felanmälan till 
08-744 44 33, 
info@driftia.se eller via 
hemsidan www.driftia.se 
Du kan också kontakta någon 
i styrelsen. Akuta fel som 
kräver omedelbara åtgärder 
för att inte förvärras (t.ex. 
översvämning) kan anmälas 
dygnet runt till Driftias fas-
tighetsjour, 08-744 09 50. 
 
Kontakt 
Styrelsen nås via mail på  
brfstockholmshusnr4@ 
gmail.com. Se också anslags-
tavlorna i trapphusen. Före-
ningens expedition har öppet 
tisdagar i jämna veckor kl 
18-19 (stängt mellan 15 juni 
och 15 augusti).  
 

Styrelsen 

 
 
 

 


