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Infoblad april 2019 

Hej boende i Stockholms Garnisons BRF Nr. 1! 

Sent omsider håller våren på att komma och solen känns varm o skön på dagarna. 

Det bådar gott inför påskledigheten som stundar.  

Städkväll med grovsophämtning genomfördes den 10 april. Tack ALLA ni som 

kom ut trots kylan. Nu kan vi ta emot våren och njuta i vår vackra trädgård. 

Stämman kommer att genomföras den 22:a maj. Anslag är uppsatta i 

trappuppgångar för att söka personer som är intresserade av att engagera sig i 

styrelsen eller valberedningen. Passa på att ta tillfället att påverka ditt boende och 

din boendemiljö. Stämmohandlingarna kommer att skickas ut någon vecka innan 

mötet. Vi hoppas på god och trevlig uppslutning. 

Den 15 mars startades initiativet för matavfallssortering med en försöksgrupp från 

Regementsgatan 46-54 som fått delta på obligatoriska informationsmöten. Ett 

separat Aptus-lås är installerat så att endast de som tagit del av informationen om 

vad som får kastas som hushållsavfall kan använda den, för att undvika 

straffavgifter på grund av felanvändning.  Om du bor på Regementsgatan 46-54 och 

inte kunde delta i de informationsmöten som har genomförts men vill kunna sortera 

matavfall, hör av dig till Ulrica Ekenberg (ulrica.ekenberg@sgb12.se, 

telefonnummer finns uppsatt i portarna). Just nu är moloken tyvärr stängd då ett 

tekniskt fel uppstod vid första tömning. 

Arbetet med att installera laddplatser för elbilar är avslutat och Vattenfall håller på 

att installera mätarna. Vi hoppas kunna nyttja laddstolparna fullt ut från 1 maj. Vill 

du hyra en parkeringsplats med elbilsladdning? Kontakta Teoge för att ställa dig i 

kö. Hyran för en laddplats är bestämd till 350 kr per plats och utöver hyran kommer 

Vattenfall InCharge ta ut en avgift på 200 kr plus elförbrukning.  

Glad påsk! / Styrelsen  
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