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Infoblad december 2019

Hej boende i Stockholms Garnisons BRF Nr. 1!

Snart är året slut och vi ser fram emot lite ledighet för jul och nyår. Drömmen om 
vit jul lever kvar än även om utsikterna är något dystra i skrivande stund. Om det 
mot förmodan kommer större mängder snö framöver, hjälp gärna till att skotta rent 
och sanda framför portarna för att underlätta framkomlighet.

Teoge informerar om att Albin som varit vår dedikerade fastighetsskötare har slutat 
och hans ersättare heter Tihamer Csiki (kallas Titti).

Projektet med gemensam elanslutning kommer att sättas igång 13/1-15/1 i 
höghuset. En av dessa dagar kommer höghuset att vara frånkopplat från elnätet men 
värme, hiss, och trappbelysning kommer att fungera. Lägenheterna kommer vara 
helt strömlösa så tänk på att hålla kyl och frys stängda för att spara på kylan, dock 
kommer vatten och avlopp fungera som vanligt.

Den 16/1-17/1 kommer arbetet på Enköpingsvägen 19 påbörjas och tider för övriga 
hus kommer meddelas senare. Under en dag kommer strömmen till samtliga 
lägenheter vara avstängd när elcentralen byggs om. Dessutom tillkommer ett 
kortare avbrott när mätarutrustningen i elcentralen för varje lägenhet byts (vi 
behöver inte komma in i lägenheterna). Den 7 januari skickar vi ut detaljerad 
information om tider för avbrotten.

13/1-17/1 kommer även tvättstugorna i Enköpingsvägen 19 inte kunna användas för 
att inte överbelasta elnätet.

Observera att ni absolut inte ska kontakta er elleverantör och säga upp ert avtal. 
Nätägaren, i vårt fall Vattenfall, ska göra detta, annars riskerar ni få betala extra 
avgifter. Betala fakturor från Vattenfall och elhandelsbolag som vanligt. Om det 
senare i vår dyker upp felaktiga fakturor från dem får vi hantera det då.
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Då vissa dagvattenrör runt höghuset varit dåliga besiktigades dessa under hösten
och vi passade då på att filma samtliga rör i vårt område. Tyvärr visade det sig att 
det finns en del passager som är illa däran och kommer behöva åtgärdas kommande
åren.

Spolning av avloppsrör i kök och badrum kommer påbörjas i låghusen efter 
trettonhelgen. Även rengöring av ventilationskanaler samt OVK-besiktning 
kommer ske från 17/1. Ber er vara uppmärksamma på information som kommer 
anslås i portarna och publiceras på hemsidan. Hoppas ni har överseende med att 
tillgång till lägenheterna kommer behöva ges under dessa tillfällen. Har man inte 
möjlighet att vara hemma de aktuella datumen går det bra att lämna nyckel kl 8 vid 
anvisad port.

För att vi ska kunna kontakta er vid akuta frågor, kan ni vänligen maila er aktuella 
mailadress samt telefonnummer till info@sgb12.se. Ange adress och
lägenhetsnummer (står på din ytterdörr) i mailet. Informationen kommer sparas i 
våra lagenliga register i enlighet med ex GDPR.

Arbetet med att skapa Solnas nya simhall och Fabeges moderna kontor pågår för 
fullt. Besök gärna solna.se/simhall för mer information.

Njut av 4:e advent med alla tända ljus, men glöm inte att kontrollera brandvarnaren.

God jul & Gott nytt år! / Styrelsen 


