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Extrastämma i november
Styrelsen hade hoppats kunna genomföra en extra föreningsstämma i
oktober för att slutligen avgöra frågan om stambyte eller ej. Tyvärr gick
inte detta att genomföra då vi inte fått ihop tillräckligt bra
informationsmaterial för att skicka ut till medlemmarna i god tid före
stämman.
Följande
 12
 17
 18
 20

tider finns därför inbokade:
nov. Informationsmöte för medlemmar
nov. Öppet hus för medlemmar 15:00-20:00
nov. Öppet hus för medlemmar 09:00-14:00 och 16:00-21:00
nov. Extra föreningsstämma

Öppet hus kommer att vara på vår expedition (Mårdstigen 1) där alla har
möjlighet att ställa frågor till Henrik Tottras, projektledare och inhyrd
konsult hos HSB-Konsult.
I god tid före det första informationsmötet kommer vi också att skicka ut
vårt informationsmaterial. Vår ambition är att få ut informationen ca 10
dagar före mötet så att man har åtminstone två helger på sig att läsa
igenom informationen.
Kallelse till föreningsstämman och informationsmötet kommer att anslås
på portarna.
HASTIGHETSBEGRÄNSNING
Vi har också varit i kontakt med Solna kommun för att höra efter om man
skulle kunna sätta upp skyltar om lägre hastighet på våra gator. Här är
svaret som kom efter ca 3 månader:
Hej Hasse
Vi har mottagit ditt första mail den 30:e maj och får meddela
att vi får titta på frågorna och återkomma efter utredning
P.g.a av prioriteringar kan jag inte ge dig ett svar på när det
kommer att bli.
Mvh
John Johansson

styrelsen@brfbergshamra.se
kundtjanst@sbc.se

BORTRENSNING AV OMÄRKTA CYKLAR
För att underlätta plogning och sandning under vinterhalvåret kommer vi
att göra en rensning av cyklar som står på gårdarna. I samband med det
gör vi även en rensning av cyklarna som står i cykelförråden.
De cyklar som inte är märkta med namn och portnummer per söndagen
den 19 oktober kommer att tas bort.
Passa gärna på att flytta ner din cykel från gården till någon av våra
cykelförråd om du inte planerar att använda den vintertid.
NEDKÖRNING AV LEDSTÅNG
Som ni kanske märkt är ledstången vid Lostigen 18 nedkörd. Ragnsells
har erkänt att det är deras bil som kört ner ledstången och har lovat
återställa densamma.
TILLFÄLLE ATT RENSA DITT KÄLLARFÖRRÅD
Under perioden 20-28 oktober kommer vi att placera ut containers i
området så att ni som vill har möjlighet att rensa i era källarförråd och
slänga grovsopor. Under denna period kommer vi också att rensa bort och
slänga sådant som står i källargångarna.
Vi vill påminna om att det under hela året finns en container för grovsopor
på Ekorrstigen (bakom pizzerian). Din portnyckel öppnar hänglåset på
containern där.
ÖVRIGT
Våra planer på byte av tak och takfönster har stött på oväntad patrull.
Våra hus är inte K-märkta men anses ha stort kulturhistoriskt värde vilket
betyder att vi inte får byta fönster hur som helst. Vi får inte heller
använda det taktegel som vi tänkt oss. Vi har haft en byggantikvarie hos
oss som gjort en inventering och kommit med en rapport. Rapporten
begränsar oss till metoder och material som ligger så nära ursprunget för
husen som möjligt. Dessa tillvägagångssätt är ofta mer kostsamma och
tidskonsumerande än de konventionella. För att hålla nere våra kostnader
vill vi nu föra en diskussion med kommunen om hur vi på bästa sätt kan
renovera våra hus.
Vi har också fått uppgifter om att det förekommit försök att få tillträde till
lägenheter genom att utge sig för att vara utsänd från styrelsen eller
någon entreprenör. Vi vill återigen understryka att styrelsen inte skickar
ut någon att kolla brandvarnare, radiatorer, avlopp, fläktar etc. utan att
först informera. Blir ni utsatta för något av detta, rapportera i så fall direkt
till styrelsen eller förvaltare/fastighetsskötare.
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