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Informationsbladet är 
tillbaka! 
Efter en paus är nu 
informationsbladet tillbaka. 
Styrelsen har som ambition 
att utkomma med några 
nummer per år. 
 
Årsstämma 
Datum för årsmöte 2021 är 
satt till 7 juni kl 18.  
Plats: Innergården.  
  
Vårstädning 
Skedde lördagen 24 April. 
Tack till alla som deltog!  
 
Covid-19 och föreningen   
Till följd av pandemin och 
alla dess sorgliga 
konsekvenser så har 
styrelsen sedan en tid 
vidtagit åtgärderna att 
expeditionen, övernattnings- 
rummet samt föreningens 
bastu tills vidare är stängda. 
 
Dörrar 
Under vintertid går inte alla 
dörrar igen lika lätt som 
sommartid. Kontrollera att 
dörren bakom dig gått igen 
ordentligt - speciellt till 
cykelrum och tvättstugor. 
 
Ställ inte upp dörrar längre 
än nödvändigt - föreningens 
uppvärmning bekostas 
gemensamt och är en av 
våra större utgifter. 
 
Återvinning 
Återvinningskärlen på 
föreningens mark är en 
tjänst som vi som förening 

bekostar. Vid överfyllda kärl 
faktureras föreningen extra 
för städning. För januari 
månad var denna över 2000 
kr. 
● Var solidarisk med andra 

medlemmar och över- 
lasta inte containrarna.  

● Endast mindre kartonger 
får slängas i kärlen. Ta 
med kartonger större än 
pizzalådor till stationen 
på Finn Malmgrens väg 
(mindre än 100 m bort).  

● Vik ihop din kartong, 
t.ex. din mjölk-kartong så 
tar de mindre plats.  

● Det är förbjudet att 
slänga sopor utanför 
kärlen, de hämtas inte 
av återvinnings- 
personalen.  

 
Trädgårdsgruppen 
För de medlemmar som är 
intresserade finns det en 
trädgårdsgrupp. Vi ses med 
jämna mellanrum under 
sommarhalvåret och pysslar 
om delar av våra 
gemensamma ytor.  
 
Har du förslag på hur du 
tycker att vi kan förbättra 
vår gemensamma utemiljö 
eller vill du vara med? 
Kontakta Christine 
Forsberg. Kontaktuppgifter 
finner du på anslagstavlorna 
i trapphusen. 
 
Tvättstugor 
Vänligen beakta 
trivselreglerna på anslagen i 
tvättstugorna. Nytt städ- 

material håller på att 
införskaffas.  
 
Det har uppmärksammats 
att ett par av tvätt- 
maskinerna inte fungerar 
fullt ut som de ska och 
dessa är felanmälda. 
 
Trapphus och 
källargångar 
Tänk på att trapphusen och 
källargångarna är 
utrymningsvägar - därför 
ska inga lösa föremål 
förvaras i dessa utrymmen. 
Av brandsäkerhetsskäl ska 
dörrar mellan tvättstuge-
gång och källargång vara 
stängda. 
 
Cykelrummen 
Visa hänsyn och blockera 
inte gångar och dörrar i 
cykelrummen. Hjälp gärna 
till att hålla ordning. 
 
Felanmälan 
Våra fastigheter är anslutna 
till Driftia. Felanmälan görs 
vardagar via 08-16 08-744 
44 33. Övriga tider  
info@driftia.se eller via 
hemsidan www.driftia.se 
Meddelanden som skickas 
kvällstid öppnas nästa 
vardag. Akuta fel som 
kräver omedelbara åtgärder 
för att inte förvärras (t.ex. 
översvämning) kan anmälas 
dygnet runt till Driftias 
fastighetsjour, 08-744 09 
50. Den som gör en 
uppenbart obefogad 
jouranmälan får själv stå för 



 

kostnaderna. Är du tveksam 
så kontakta först styrelsen. 
 
Kontakt 
Styrelsen nås via mail på  
brfstockholmshusnr4@ 
gmail.com vilket går direkt 
till ordföranden. Se också 
anslagstavlorna i trapp- 
husen.  
 
Föreningens expedition har 
tills vidare stängt till följd av 
Covid. Vänligen kontakta 
styrelsen för ärenden till 
expeditionen. Ansöknings- 
handlingar m.m läggs i 
expeditionens brevinkast 
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