
 

Stockholms Garnisons BRF Nr 1 

 

 

Unrestricted  Stockholms Garnisons BRF Nr. 1 | info@sgb12.se | www.sgb12.se | Förvaltningsbolag: Teoge | info@teoge.se 
|  08-410 828 50 
 

 

Infoblad juni 2019 

Hej boende i Stockholms Garnisons BRF Nr. 1! 

Detta är sista infobrevet innan sommaren då styrelsen gör uppehåll under 

sommaren fram till augusti. Ett stort tack till alla som deltog på årsstämman. 

Uppslutningen var inte så stor vilket vi tycker är synd. Det är på årsstämman man 

har chansen att påverka frågor kring sitt boende och sin investering i bostaden. 

Vi har städning i våra tvättstugor en gång i veckan men det är viktigt att alla ser till 

att göra det snyggt efter sig när man haft sitt tvätt-pass. Tyvärr hinner det bli riktigt 

smutsigt och dammigt mellan städgångerna och det är inte fräscht för nästa som 

kommer. 

Nu kommer tilluftsborrning börja ske i samtliga lägenheter i låghusen (ej höghuset) 

av entreprenören Bergqvist Bygg. Mer information om datum och förberedelser ni 

måste göra inför besöket kommer stå i portarna. Observera att man måste vara 

hemma den anslagna tiden eller tillse att entreprenören får nyckel på morgonen så 

att arbetet kan ske när det är dags. Denna åtgärd är obligatorisk för att vi ska få vår 

OVK godkänd och man som lägenhetsinnehavare är skyldig att tillse att 

entreprenören kan fixa sitt jobb. 

Från 1 juli har vi tecknat avtal med ett nytt parkeringsvaktsbolag som heter Addici. 

Nya skyltar kommer sättas upp med kontaktnummer till p-vakterna. Vi hoppas att 

det nya bolaget är noggrannare och effektivare än det förra bolaget vi hade anlitat. 

Nu till sommaren kommer det planteras nya fina blommor i urnorna utanför våra 

portar. Tänk på att slänga i lite vatten då och då så att blommorna frodas och håller 

sig fräscha hela sommaren. Tyvärr slängs det mycket cigarettfimpar på vår mark 

vilket förstör för oss alla, tänk på att fimpa cigaretten på avsedda platser.  

Nu när det är sommar är det ju grillsäsong och vi hoppas att våra fina grillplatser 

kommer väl till pass. Tänk på att lämna grillplatsen ren och snygg när man är klar 

så att alla kan ha glädje av den. Observera att engångsgrillar inte är tillåtet att 

använda på vår mark. 
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Vi kan också informera om att bastun har fått sig en renovering. Vi har målat, 

lackat, mögelsanerat och hängt upp nytt dusch-draperi. Passa på att boka nu när det 

blivit fräscht där.  

En liten förändring i hyran till parkeringsplats med elbilsladdning; hyran blir 450 

kr/mån och man slipper abonnemangsavgiften till Vattenfall och betalar således 

endast för elen man förbrukar. Vill du hyra en parkeringsplats med elbilsladdning? 

Kontakta Teoge för att ställa dig i kö. Med InCharge-korten kan man ladda på alla 

InCharge-anslutna laddplatser i hela Sverige. Läs gärna mer på 

www.goincharge.com. 

Trevlig sommar! / Styrelsen  
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