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Infoblad maj 2021 

Hej boende i Stockholms Garnisons BRF Nr. 1 

Förhoppningsvis har vi nu lämnat det ostadiga ”april-vädret” bakom oss och kan se fram 

emot lite riktig värme. I år känns det som om vi hoppat över våren och kan börja med 

sommaren direkt. Den som väntar på något gott... 

Nu är det äntligen dags för årsstämman den 10:e juni. Information om förfarande och 

poströstningsblankett kommer separat i brevlådan. Deltagandeanmälan respektive 

poströstningsblankett måste vara styrelsen tillhanda före 6 juni. Tänk på att du antingen 

poströstar ELLER deltar digitalt, dvs skickar du in din poströst behöver du inte delta digitalt 

och vice versa. 

Lennart Gahm har efter lång och trogen tjänst, drygt 20 år, som ordförande till vår förening 

bestämt sig att flytta från Solna. Lennart har under årens lopp gjort ett stort jobb och det 

kommer vara stora skor som styrelsen kommer behöva fylla när han slutat. Vi önskar Lennart 

stort lycka till på sitt fortsatta äventyr i ny stad. 

Anders Wikberg har i många år varit med i valberedningen och vill i år kliva av sitt uppdrag. Vi 

tackar Anders för hans tjänster och hoppas att han vill återkomma framöver. 

Nu har sensorer installerats till våra armaturer i källare och trapphus så att vi numera slipper 

tryckknappar i Enköpingsvägen 19A-C. Det är bra att känna till att det är sk ljudsensorer som 

alltså reagerar på ljud till skillnad från andra liknande sensorer som reagerar på rörelse. Detta 

är en pilotinstallation för test och resterande hus får samma om detta faller väl ut. 

Vårstädningen 8:e maj var lyckad och det var en liten tapper skara som kom ut och hjälpte till 

med att ställa vår gård i ordning. Stort tack till alla deltagare! Snart kommer det komma fina 

blommor i urnorna utanför portarna. I vanlig ordning ber vi er hjälpa till att vattna med 

jämna mellanrum så att dessa håller sig fina hela sommaren. Vi anlitar inte externa 

leverantörer utan förväntar oss att vi boende kan lösa uppgiften tillsammans.  

Grillplatserna är populära och har redan hunnit börja användas för säsongen. Tänk på att 

alltid ta med dig ev överbliven kol, tändvätska och tänstickor tillbaka då barn kan komma åt 

kvarlämnade attiraljer och komma till skada. Lämna alltid gården ren efter dig så att det är 

trevligt för nästa som kommer. 

Nu har Vattenfalls arbete med elkabeln kommit igång, vi hoppas att ni har överseende med 

störningar som detta innebär.  

Vi önskar alla boende en riktigt trevlig och fin sommar! / Styrelsen  
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