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Infoblad augusti 2019 

Hej boende i Stockholms Garnisons BRF Nr. 1! 

Hoppas alla har haft en riktigt skön och avkopplande sommar, och att ni har fått 

möjlighet att ladda om batterierna inför den kommande höst som vi har framför oss. 

Vid skrivande stund är det fortfarande sommar-värme ute vilket ger en fin start på 

sensommaren. 

På förekommen anledning vill styrelsen påminna och förmana följande: 

• Iaktta försiktighet vid renoveringar så att fackman anlitas vid komplicerade 

arbeten. Tyvärr kan det ibland gå fel och orsaka stora kostnader för dig 

själv, föreningen och grannarna. 

• Man får absolut inte lämna sopor i trapphus eller utanför porten/moloken. 

Har man problem med att komma åt moloken eller om det är något annat 

som inte fungerar måste man anmäla detta till Teoge eller kontakta någon 

från styrelsen. 

• Till alla hundägare vill vi påminna att det inte är tillåtet att rasta hundarna 

på våra gårdar. Tyvärr har det förekommit att både boende och icke-boende 

har rastat sina hundar på vår mark och sen inte gjort rätt för sig efteråt vilket 

skapat olägenhet för alla andra. Tydligare skyltning kommer att ombesörjas 

för att stävja detta. Hunden ska dessutom under inga omständigheter vara 

okopplad (se SGB 1&2:s ordningsregel nummer 20 och kommunala 

ordningsstadgan). 

Arbetet med gemensam elanslutning har påbörjats och det förekommer elarbete i 

källarna på samtliga hus i olika etapper. Vi väntar fortfarande på ett beslut från 

Vattenfall, men målet är att det ska vara klart till årsskiftet. 

Notera redan nu 26 oktober i era kalendrar då vi kommer ha höststädning på 

gården. Det är uppskattat att vi får det fint på gården samtidigt som vi får chansen 

att träffa våra grannar.  

Numret till det nya parkeringsbolaget Addici är 010-559 72 20. 

Trevlig fortsättning på sensommaren! / Styrelsen  
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