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Infoblad sep 2018 

Hej boende i Stockholms Garnisons BRF Nr. 1! 

Hoppas alla boende haft en skön och fin sommar i högsommarvärmen. Tyvärr fick vi grill-

förbud halvvägs in och vi är tacksamma att detta respekterades i vårt område. Grill-

förbudet är hävt nu så kanske hinner vi få några fina sen-sommardagar att grilla på innan 

säsongen är över. 

Vi tackar alla som hjälpt till att vattna blomkrukorna utanför portarna under sommaren. 

Detta har fungerat väldigt bra på vissa ställen, mindre bra på andra. Till nästa år kommer vi 

se över placeringen av krukorna. 

Arbetet med dagvattenledningarna kring Regementsgatan 46-54 är nu klart och endast 

farthindren är kvar att installera. 

Höstens städdag är bokad till 27:e oktober så blocka gärna kalendern redan nu. Vi hoppas 

på god uppslutning då det är mycket som behöver fixas. Fixar vi området tillsammans får 

vi lära känna varandra under trevliga former samtidigt som vi sparar pengar. Vi avslutar 

städdagen med grovsophämtning. 

Installationen av laddplatser till elbilar kommer påbörjas 10:e september och hyrestagare 

av berörda parkeringsplatser kommer informeras så att ev bilar kan flyttas under 

installationsarbetet. Arbetet beräknas ta 4-5 dagar. Vill du hyra en parkeringsplats med 

elbilsladdning, kontakta Teoge för att ställa dig i kö. 

Styrelsen fortsätter att jobba med upphandlingen av gemensam elanslutning och vi hoppas 

på att komma med besked kring årsskiftet. Underlaget har tyvärr varit mer omfattande än 

vad vi har räknat med och därför drar det ut lite på tiden. 

Tänk på att de automatiska dörrstängarna i källargångarna inte får kopplas ifrån av 

brandsäkerhetsskäl. Tänk även på att ytterportarna inte får lämnas uppställda obevakat av 

säkerhetsskäl.

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

som du kan ha nytta av. 

Önskar er en fin sen-sommar! / Styrelsen  


