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Infoblad juni 2018 

Hej boende i Stockholms Garnisons BRF Nr. 1! 

Årsstämman hölls den 12 juni i Sockerbiten (Frösunda fritidsklubbs lokal) där två 

motioner avhandlades. Uppslutningen var inte så stor, men det var engagemanget 

hos de som deltog.  

Blomkrukorna utanför portarna behöver vattnas under sommaren, så när du har 

möjlighet, vattna dem när så behövs. Vi anlitar inte externa leverantörer utan 

förväntar oss att vi boende kan lösa uppgiften. 

Arbetet med dagvattenledningarna kring Regementsgatan 46-54 har blivit mer 

omfattande än planerat, även avloppsledningar har bytts, berg har sprängts bort, 

vägen breddas och doseras om med fall från husen samt Molok flyttas och utökas 

med 1 st Molok för matavfall. Många har uttryckt oro för avgiftshöjning, men vi 

kan lugna alla boende att ingen avgiftsökning krävs för att täcka de uppkomna 

kostnaderna; projektet lånefinansieras inom vårt befintliga låneutrymme. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har nyligen skickat ut Broschyren 

”Om krisen eller kriget kommer” till samtliga hushåll i Sverige med anledning av 

krisberedskapsveckan 28 maj-3 juni. Det är bra att läsa igenom broschyren så att 

man vet vad man ska göra om något händer. Värt att känna till är att vi har 

skyddsrum i källaren på samtliga fastigheter som vi är ålagda att underhålla. 

Är du intresserad av att glasa in din balkong? Passa då på att komma på en 

informationskväll den 4:e eller 5:e juli kl 18.30 på fastighetskontoret 

(Regementsgatan 56).  

Andra pågående aktiviteter som styrelsen jobbar med är en översyn av brandskydd, 

installation av ytterligare utebelysning samt installation av laddplatser till elbilar. 

Titta gärna in på vår hemsida, www.sgb12.se, den uppdateras löpande med 

information som du kan ha nytta av.

Glad sommar! / Styrelsen  
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