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Avloppsstammar 

Fett som spolas ner i vasken stelnar och bildar proppar i avloppsrören. Då kan det lätt bli stamstopp som 
resulterat till översvämning hos dig eller dina grannar. Julen är definitivt en prövning för våra avloppsnät 
eftersom det lagas mycket fet mat. 

Den 3/1 drabbades JEV 23 av ännu ett stamstopp, denna gång i köksstam p.g.a matfett som hade fastnat i 
stammen. 

 4 tips på hur du hanterar överblivet matfett och olja  
(Källa: SÖRAB, läs mer på www.sorab.se) 

1. Skrapa ur alla kladdiga rester i matavfallspåsen 

Rödbetssallad och andra röror innehåller ofta gräddfil och majonnäs som är väldigt fettrikt. Skrapa därför 
bort så mycket som möjligt direkt i matavfallspåsen eller i påsen för brännbart avfall om du inte har 
matavfallssortering innan du sköljer av din tallrik.  

2. Torka ur använd stekpanna, bunke eller skål med hushållspapper 

Vid mindre mängder fett som stekflott eller kaksmet kan du torka ur använd stekpanna eller bunke med 
lite hushållspapper innan du diskar. Pappret slänger du i matavfallspåsen eller påsen för brännbart avfall. 

3. Låt lite större mängder stekflott stelna i en kopp i kylskåpet 

Vid större mängd stekflott som t ex. om du steker fläsk kan du hälla över flottet i en kopp som får stå en 
stund i kylen. När fettet stelnat är det lätt att skrapa ur direkt i påsen för matavfall eller i påsen för 
brännbart avfall om du inte har matavfallssortering. 

4. Samla flytande avsvalnat fett i en plastflaska med hjälp av en tratt 

Mycket flytande fett och olja samlas med fördel upp i en plastflaska (flaskan måste vara av plast, aldrig 
glas) med hjälp av en tratt. När flaskan är full lämnar du in den för återvinning på din återvinningscentral. 
Riktigt stora mängder flytande fett från till exempel fritering hälls i en plastdunk och lämnas in på 
återvinningscentralen. 

Barnvagns –och cykelförråd 

Det har konstaterats att det är trångt i dessa förråd. Vänligen se över om ni har en vagn som ni inte längre 
använder eller andra saker där som ni kan rensa bort och förslagsvis ställa i era egna förråd.  

Styrelsen kommer därför inför vårens städdag att be alla medlemmar märka upp sin/sina barnvagnar och 
cyklar. 

Omärkta barnvagnar och cyklar kommer att omhändertas så vi kan ha plats till de medlemmar som 
behöver förråden. 

Mer information kommer löpande inför städdagen och märkningslappar kommer att delas ut. 

  
Försäljning av hyresrätt  



  Överstenytt  Nr 1/2018 
Informationsblad för BRF Översten 1, Solna   Datum: 2018-02-09 
 

   

Föreningens sista hyresrätt, lgh nr 23-1702 såldes i januari till priset av 4 550 000 kr. 

 
Inbrott 

Det har rapporterats ett par inbrott på Johan Enbergs väg och dessvärre har även en av våra medlemmar i 
23:an drabbats. 
Styrelsen vill återigen uppmana alla att se till att portar och källardörrar är stängda för att hindra obehöriga 
att kunna ta sig in. 

Släpp inte in obekanta ansikten utan låt gäster ringa på den de skall besöka.  

 
Renoveringar 

Styrelsen påminner om att ansökningar om större renoveringar alltid måste komma in till Styrelsen och få 
ett godkännande innan arbetet påbörjas. 

 
Hissdörrar 

Det är grussäsong och lätt för stenar att fastna i hissdörrarna. 

Vänligen se till att hissdörren går igen ordentligt och tryck gärna ner den till NB. 

 
Byte av balkongfronter 

I den enkätundersökning som genomförts kring medlemmarnas åsikt om utbyte av balkongfronter har 
totalt knappt 60 hushåll lämnat sin åsikt. En majoritet (54%) är för ett byte, medan 41% är emot. Styrelsen 
vill passa på att tacka alla som tagit möjligheten att utrycka sin åsikt i frågan.  

 
/ Styrelsen 

Kristofer, Marcus, Anders, Klas, Gabriela, Henrik och Ulrica  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kontaktuppgifter 

Felanmälan teknisk förvaltning
Storholmen, Personlig service måndag – fredag kl. 07:00 – 21:00
Hemsida: www.storholmendirekt.se
Telefon: 0771 – 786 746
Mejl: info@storholmen.se
Akuta ärenden utanför kontorstid, som översvämning eller dylikt se journummer i entréerna.

Hissarna
Kone på telefon 0771-500 000

Ekonomisk förvaltare
Riksbyggen

Styrelsen
För kontakt med styrelsen var vänlig maila oss på styrelsen@oversten1.se eller lämna en lapp i brevlådan i 
entréerna. Se även föreningens hemsida www.översten1.se för mer information.

http://www.storholmendirekt.se/
mailto:info@storholmen.se
mailto:styrelsen@oversten1.se

