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Avloppsstammar
Styrelsen fortsätter att påminna om att inte använda avloppet för skräp utan endast urin, avföring och 
toalettpapper. 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.

4 tips på hur du hanterar överblivet matfett och olja 

1. Skrapa ur alla kladdiga rester i matavfallspåsen 

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

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

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

(Källa: SÖRAB, läs mer på www.sorab.se)

Motioner

Enligt föreningens stadgar ska medlem som önskar få ett ärende behandlat vid årsstämman anmäla detta 
senast den 1 februari. Inför kommande årsstämman har styrelsen beslutat att sista inlämning för motioner 
är 19 mars. 

Årsstämma 2017
Våren närmar sig och snart är det dags för årsstämma. Enligt våra stadgar ska ordinarie föreningsstämma 
hållas senast före juni månads utgång. I nuläget har vi preliminärt satt datum 30 maj för årets 
föreningsstämma men väntar på bekräftelse från extern ordförande samt lokalbokning, så vi återkommer 
med detaljer längre fram. 

Valberedningen
Valberedningen har påbörjat sitt arbete. Vill man anmäla sitt intresse att delta i Styrelsen går det bra att 
kontakta Valberedningen, Anders Nordkvist på telefon 08-585 816 12 eller via mail
anders.nordkvist@sll.se. 
Vi ber också samtliga medlemmar överväga intresse att vara med i Valberedningen till årsstämman då den 
behöver utökas.

Bygglov gällande skjutdörrsparti
Det bygglov som föreningen ansökt om gällande utbyte av fönster och balkongdörr till skjutdörrsparti mot 
balkong håller på att löpa ut. Enligt bygglovet är det giltigt i 2 år och i maj respektive juni i år löper 
bygglovet ut. Detta innebär att ni som går och funderar på en alternativ lösning ska arbetet påbörjats innan 
bygglovet löper ut. Glöm ej att skicka in din ansökan till styrelsen innan påbörjat arbete. 



 Överstenytt  Nr 2/2018
Informationsblad för BRF Översten 1, Solna

         Datum: 2018-03-10

Nya medlemmar
Vi hälsar, Apirath och Kesarin Leepraphantkul i 23-1702, och Malin Måhlberg i 19-1702, som nya 
medlemmar i föreningen, varmt välkomna. 

Hiss

Se till att hissdörren stängs i dessa grusiga tider. Dörrarna är mycket känsliga för små gruskorn. 

Torktumlare och torkskåp
Våra torktumlare och torkskåp behandlas dessvärre inte som de skall och därför går de sönder och det blir 
dyra kostnader för föreningen.

1. När torktumlaren väl slagits igång, undvik att öppna dörren och därmed bryta programmet.
Låt torkprogrammet gå fullt ut. Det är viktigt att tumlaren får kylas ner som den ska.

2. Torkskåpen får inte stängas av efter användning genom att man vrider på strömbrytaren vid 
dörren.
Låt även där torkprogrammen gå och avslutas så att skåpen får kylas av som de ska.

 
Att stänga av innan programmet är klart eller avbryta programmet, leder till att maskinerna slits fortare 
och går sönder. Om någon maskin går sönder eller inte fungerar som den ska, ring PODAB’s tekniker direkt, 
nummer finns uppsatt i tvättstugorna.
 

Styrelsen

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

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.
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