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Infoblad juni 2020 

Hej boende i Stockholms Garnisons BRF Nr. 1!

Sommarvärmen har vällt in över oss, även om vädret i skrivande stund är lagom 

roligt (blytunga moln och häftig regn hela dagen). Vi hade hoppats på att få skriva 

ett infoblad utan att nämna Corona men det känns inte som att det är över riktigt än. 

Var rädda om er och utnyttja det härliga vädret o vår fina gård för att umgås med 

nära och kära på lagom avstånd. 

Trädgårdsgruppen har jobbat flitigt och gjort det riktigt fint på gården. Nya 

blommor är planterade i urnor utanför portarna. Kan ni snälla vattna urnorna 

utanför era egna portar så att dessa kan leva och frodas hela sommaren. De urnor 

som inte sköts i år kommer tyvärr behöva tas bort framgent. 

På förekommen anledning påminner vi om lite förhållningsregler: 

• Tvättstugan MÅSTE städas efter varje gång när man använt den. Tyvärr är 

det många som struntar i det vilket vållar olägenhet för nästkommande 

boende som ska tvätt. Tydliga städinstruktioner är uppsatta i varje tvättstuga 

och torkrum, var vänlig läs dessa och följ det som står däri. 

• Cigarettfimpar FÅR INTE kastas ut från balkongen. Dessa samlas på 

marken under och försvinner inte av sig självt. Tyvärr är detta ett lokalt 

problem vid vissa balkonger, var snäll mot dina grannar och låt bli att kasta 

fimpar. 

• Att mata måsar/fåglar från balkongen eller på gården är INTE en bra idé. 

Dels lockar det till sig fler måsar som kan störa på våra fikastunder ute på 

gården, dels kan andra mindre trevliga djur lockas fram, ex råttor. 

• I skrivande stund råder eldningsförbud på allmän plats, men våra uppställda 

grillar är ok att använda. Var uppmärksam och kontrollera att den är släckt 

efter dig samt städa undan när ni utnyttjat grillplatsen. Häll aldrig vatten på 

en varm grill då den kan spricka. Observera att engångsgrillar inte är tillåtna 

överhuvudtaget på vår gård enligt våra ordningsregler. 
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Den gemensamma elen är införd vilket vi informerat om i tidigare brev. Första 

elfakturan kommer läggas på din faktura för juli månad (delas ut i dagarna). Den 

kommer bestå av avläst elförbrukning från perioden 200310-200531. I denna ingår 

utöver el även överföringsavgift och energiskatt samt moms. På grund av uppstart 

kommer tre månaders fasta avgift debiteras i juli-fakturan, därefter kommer den 

månadsvis. Kommande fakturor kommer bestå av en fast del (40 kr+moms) samt en 

rörlig del som är schablon som är baserad på den egna förbrukningen (1,28 kr/kWh 

exkl moms). Den rörliga delen består av elkostnad, energiskatt, överföringsavgift 

och moms. Den riktiga förbrukningen kommer justeras i efterkommande kvartal.  

Ett projekt för montering av solceller har startats och arbetet kommer komma igång 

under juni. Mer info kommer komma i kommande infoblad till hösten. 

Trevlig sommar! / Styrelsen  

http://sgb12.se/
http://sgb12.se/
http://sgb12.se/
http://sgb12.se/
https://www.google.se/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fdriveinbottleshop.dk%2Foppet-till-kl-19-torsdag-och-midsommarafton%2Fmidsommarstang%2F&psig=AOvVaw1Z_8Mjjt2muVvKL3Ul-6nX&ust=1592421792315000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCr0tmHh-oCFQAAAAAdAAAAABAD

