
 Överstenytt  Nr 3/2018
Informationsblad för BRF Översten 1, Solna

         Datum: 2018-04-27

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

Se även till att inte spola ner fett i vasken utan torka ur stekpanna med hushållspapper och släng i 
matavfallspåsen. 

Årsstämma 2018
Styrelsen påminner om Årsstämman som är satt till den 28 maj, kl 19.00. Kallelse planeras att delas ut den 
7 maj. Kan du inte närvara, lämna in en fullmakt till annan medlem, tänk bara på en fullmakt per hushåll. 
Plats: Biyunakademins lokal, Johan Enbergs väg 20 (över torget vid Västra Skogens T-bana).

Motioner 
Tack för ert intresse av inlämnade motioner, totalt har 7 stycken lämnats in. Se bifogade bilagor.

Vårstädning
Gemensam städdag är planerad till söndag den 6 maj kl. 10:00 – 12:00. Vi träffas kl. 10 vid grillplatsen för 
genomgång vad som ska göras. Vi avslutar där med sedvanlig korvgrillning (alternativ finns) och fika. Har ni 
förslag på åtgärder som vi kan hjälpas åt med, lämna gärna en lapp i styrelsens brevlåda eller skicka ett 
mejl. Listor att anmäla sig på upp i porten veckan innan städdagen. Container kommer stå på gatan 4-7 
maj, dock endast för grovsopor. 

Som Styrelsen tidigare har skrivit behöver vi se över utrymmet i barnvagns – och cykelförråden då det är 
väldigt trångt i förråden. Vänligen se över om ni har en vagn och/eller cykel som ni inte längre använder 
eller andra saker där som ni kan rensa bort och förslagsvis ställa i era egna förråd. 
Alla vagnar och cyklar som används skall märkas upp med namn. Omärkta barnvagnar och cyklar 
kommer rensas bort och ställas i förvar.

Hiss
Det har inkommit klagomål så vi ber de medlemmar som renoverar att se till att våningsplan, entréer och 
hissarna är städade. Helst skall hissväggar skyddas med papper eller liknande under renoveringen. Det är 
även av yttersta vikt att ni håller er till de tider som gäller vid störande arbete, vardagar 08:00-19:00 och 
09:00-16:00 under helgen. Se även trivselregler på vår hemsida.

Nya medlemmar
Vi hälsar, Elin Nygren o Charlie Johansson i 23-1603, om nya medlemmar i föreningen, varmt välkomna.
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Trygg Hansas Bostadsrättsförsäkrning 
Föreningen har via föreningens fastighetsförsäkring tecknat en gemensam bostadsrättstilläggsförsäkring 
hos Trygg Hansa, vilken gäller för samtliga medlemmar. Villkoren för försäkringen finns på föreningens 
hemsida, http://oversten1.se/

Notera att vår gemensamma bostadsrättstilläggsförsäkring INTE ersätter din egna hemförsäkring. Att 
föreningen har en gemensam bostadsrättstilläggsförsäkring innebär heller INTE att du per automatik ska 
säga upp utökningen av bostadsrättstilläggsförsäkringen i din egen hemförsäkring. Du bör göra en egen 
bedömning och jämförelse mellan den bostadsrättstilläggstilläggsförsäkring som erbjuds via ditt eget 
hemförsäkringsbolag och den försäkring föreningen tecknat. Dina enskilda förutsättningar (t.ex. avseende 
om, hur, när och av vem renovering gjorts) samt vilket hemförsäkringsbolag du har spelar in.

Hålla rent vid renovering
Det har inkommit klagomål så vi ber de medlemmar som renoverar att se till att våningsplan, entréer och 
hissarna är städade. Helst skall hissväggar skyddas med papper eller liknande under renoveringen.

Inbrott
Tyvärr så har det återingen skett ett inbrott i 23:an.
Vi alla är ansvariga för att trygga vårt boende och Styrelsen vill på högsta allvar uppmana samtliga 
medlemmar till följande:
 Se till att entrédörr aldrig står öppen och säg även till hantverkare som arbetar i era lägenheter att 

alltid se till att entrédörrar är stängda när de är klara
 Släpp inte in okänd person utan att fråga vem han/hon skall besöka
 Glöm inte att låsa samtliga lås när ni går hemifrån 

Förråd vid gatan
Förråden vid gatan är till för att lämna matavfall, där finns även uppstartskit och matavfallspåsar, el avfall 
och lampor. De är INTE till för grovsopor eller annat skräp. Passa på att kasta grovsopor i containern som 
finns på gatan den 4–7 maj eller lämna till återvinningscentral. Närmaste återvinningscentral finns i 
Bromma, Linta Gårdsvägen 16.

Styrelsen

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontaktuppgifter 

Felanmälan teknisk förvaltning
Storholmen, Personlig service måndag – fredag kl. 07:00 – 21:00

http://oversten1.se/
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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, tel: 0771-500 000

Ekonomisk förvaltare
Riksbyggen, tel: 0771-860 860

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.oversten1.se för mer information.
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