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Infoblad april 2021 

Hej boende i Stockholms Garnisons BRF Nr. 1 

Sent omsider håller våren på att komma och solen känns varm o skön på dagarna, även om 

ett bakslag  med regn och snö är predikterat av SMHI till helgen. I år har vi verkligen haft ett 

typiskt april-väder.  

Datumet för årsstämman är ju satt till 10:e juni vilket aviserades i förra infobrevet. Vi måste 

få in motioner från er senast 18:e maj så att styrelsen kan hantera dessa under planerat 

styrelsemöte. Kallelse samt mer info om förfarande kommer att skickas ut när det dags. 

Styrelsen fortsätter undersöka hur stämman ska hållas ifall restriktionerna fortgår (ex 

poströstning, digital, etc).  

Kontakta gärna valberedningen om du vill ställa upp i styrelsearbete eller har 

nomineringsförslag. Telefon till valberedningens ordförande Anders Wikberg 073-3906387. 

Styrelsen har påbörjat arbetet med att installera rörelsesensorer till våra armaturer i källare 

och trapphus så att vi slipper tryckknappar. Tyvärr har lite leveransproblem uppstått av våra 

nya LED-plafonder så det kan vara en del armaturer som inte fungerar i källargångar ett tag 

(pga det grundstötta fartyget i Suez-kanalen). Dessa förväntas komma i vecka 20. 

Kan ni vara vänliga och uppmärksamma hur ni slänger soporna i moloken. Vi har en extra 

plastsäck för att skydda den yttre säcken. Tyvärr händer det att när man är oförsiktig när man 

slänger i soporna så kan säcken lossna och ramla ner och då ger den inget skydd. Rengöring 

av yttre säcken kostar en del pengar och är dessutom komplicerat så vi vill gärna fortsätta 

använda oss av plastsäcken. Se till att ni slänger in soporna in mot mitten och undviker 

kanten.  

En vårstädning är planerad till lördag 8:e maj. Vi hoppas att en del av er vill komma ut och 

hjälpa till med att ställa i ordning våra gemensamma utrymmen inför kommande grillkvällar 

och samkväm. Tänk på att hålla avstånd till varann och stanna hemma om man har 

sjukdomssymptom. Vi kommer ordna korvgrillning och fika under Corona-säkra former. 

Nu ska Vattenfalls arbete med elkabeln komma igång under våren vilket kommer innebära en 

del störningar på våra vägar. Vissa av parkeringsplatserna kommer också drabbas i omgångar 

så dessa bilar kommer behöva ställa sig på gatan under tiden arbetet pågår (berörda kommer 

få enskild info). Vi ber er ha överseende med detta och vi hoppas att arbetet fortlöper 

smidigt.  

Ha en fin vår! / Styrelsen  
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