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Årsstämman 
Årsstämman äger rum tisdagen den 14 maj. Motioner ska vara hos styrelsen senast 15 april. 
Mer information kommer med inbjudan och årsredovisningen i början av maj. 
 
 

Ekonomi 
Föreningens ekonomi är god och 2012 avslutades med ett överskott. Detaljerad genomgång av 
resultatet kommer att presenteras på årsstämman och i årsredovisningen för 2012.  
Styrelsen arbetar kontinuerligt med att försöka sänka leverantörskostnader. 
 
 



Miljörummet 
Onsdagen den 20 februari brann det i miljörummet. Det var batteriboxen som tog eld. Ett 
batteri som inte är helt urladdat kan avge värme. Och om inte värmen avleds kan det börja 
brinna i behållaren. Mest troligt var det orsaken till branden. 
Oanvända batterier bör förvaras i rumstemperatur på ett torrt ställe. Inte i kylskåp. 
 

Portarna 
Onsdagen den 6 mars var 8 brandmän här från Katarina brandstation. De gick igenom 
fastigheten och sa så här: Absolut ingenting får förvaras i portarna. Varken möbler, blommor, 
cyklar o dyl. Dels för att det är brännbart och dels är i vägen vid en utrymning. Det betyder att 
allt (utom inramade tavlor) måste bort. Även sådant som finns utanför källarutrymmena. 
ÄR INTE ALLT BORTA TILL STÄDDAGEN KOMMER DET SOM ÄR KVAR ATT 
KASTAS I CONTAINERN! 
Detta är inte förhandlingsbart. Det som gäller är allas vår säkerhet och den kan vi inte tumma 
på. Vi vill ju inte försvåra släckningen vid en eventuell brand. Eller hur? 
Och se till att era brandvarnare inte är för gamla. En brandvarnares livslängd är 8–10 år. Om 
batteridrivna brandvarnare används rekommenderas så kallat ”10-års batteri”, då skall 
brandvarnaren bytas samtidigt som batteriet tar slut. 
Brandvarnarens funktion skall provas regelbundet, t ex en gång i kvartalet samt efter att man 
har varit bortrest i mer än en vecka. 
 

Andrahandsuthyrning 
Från den 1 februari gäller en ny lag för andrahandsuthyrning av privatbostäder. En friare 
hyressättning har införts, men för att få tillstånd att hyra ut i andra hand gäller samma regler 
som tidigare. 
Den som vill hyra ut sin bostadsrätt måste även i fortsättningen söka medgivande från 
styrelsen för bostadsrättsföreningen. Och precis som tidigare måste bostadsrättshavaren ha 
särskilda skäl för att ha rätt att få hyra ut. Sådana skäl är t ex om man ska arbeta eller studera 
på annan ort.  
 

Lokaler 
Bastun är renoverad och storstädad. Och vi vill ha den så ren och fin även i framtiden. Det 
betyder att alla som använder bastun gör rent efter sig. Städbolaget har också kontaktats för 
bättre städinstruktioner. Veckostädningen kommer att bli bättre än hittills. 
Städningen i tvättstugorna måste förbättras. Till och från är det inte avtorkat på golven, 
bänkar är inte rena, filter inte rengjorda. Var och en bör göra rent efter sig. 
Och om vi tänker så här: ”Jag städar hellre mer än för lite” blir resultatet väldigt bra!

Trädgården
Så fort snön har smält och tjälen har gått ur jorden börjar dräneringsjobbet. Det innebär att det 
kommer att vara lite stökigt i trädgården. Det som ska göras är leda ner vattnet från stuprören 
till en stenkista. Mer information kommer när arbetet påbörjas. 
 



Hissarna
Från 1 januari är det Trygga Hiss som sköter våra hissar. Det fungerar precis som tidigare 
men till en lägre kostnad och bättre service. 
 

Felanmälan 
Styrelsen vill att ni i första hand anmäler fel, som rör de gemensamma utrymmena i våra hus, 
till Jarmo Honkanen innan ni ringer Nordstaden. I många fall kan Jarmo själv åtgärda felen 
och därmed bespara oss onödiga kostnader. 
Maila till honkanen.jarmo@gmail.com eller ring på tel 0706 67 76 67. 
 

Städdagen
Vårens städdag äger rum söndagen den 28 april. Innan dess måste alla cyklar vara märkta. 
Etiketter finns att hämta på expeditionen tisdagar 18.30 – 19.  
Container kommer att finnas på kajen som vanligt. 
 

Cykelrummen 
Påminnelse. För att skapa bättre ordning i cykelrummen är det bra om vi kan fördela cyklarna 
på de 5 cykelrummen enligt följande: 73 och 75 använder cykelrummet vid 75:an. 71 och 40 
använder cykelrummet på gatsidan vid 42:an. 42 och 44 använder cykelrummet på gården vid 
44:an. 77 och 79 har egna cykelrum.  
 
 

 
 
 
Tips! 
 
OBS! Om ni ska byta fläktkåpa i köket måste det vara en kåpa med spjäll och timer. Inte 
med inbyggd motor! Rådfråga gärna Nordstaden. Ni som har installerat fläkt med motor 
bör snarast byta den eftersom den saboterar hela ventilationssystemet och vårt värme- 
återvinningssystem.  
 
Se till att ni har plastskydd på golvet under diskmaskinen. Det minskar risken att en 
eventuell vattenskada blir alltför stor. 
 
Om ni ska rusta upp lägenheten så finns Fastighetsägarnas Förmånskort. Nu har kortet flyttat 
in som en app i mobilen. Hämta information om detta på expeditionen. 
 
Föreningen har också konto hos Flügger färg. Det berättigar till 20% rabatt på färg och 10% 
på övrigt. Kontot är ett kontantkonto. Inget kort behövs. Säg bara att ni bor i Brf Sjöstaden. 
  



 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Medlemsexpedition 
 
Välkommen med dina 
medlemsfrågor till föreningens 
expedition. 
Varje tisdag 18.30 – 19.00 
(undantag sommar och större helger) 
Plats: Tegelviksgatan 73 
www.brfsjostaden.se 

 

Felanmälan, hyresärenden, 
garagekö  
Nordstaden Stockholm 
Storgatan 45  
171 52 Solna 
Tel 08-32 40 60  Fax 08-32 41 20 
E-post: info@nordstadenab.se 

 
Akuta ärenden,  
tel 08-587 801 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tryckt hos Åsö Föreningsråds Tryckeri 
08-644 72 10 

 
 
 
 
Styrelsen:  
  
Ulla Falkmarken  Ordförande, 
medlemsärenden, infoblad.  
Tel 0704 53 37 71.  
E-post: ulla@falkmarken.se       
 
Tomas Axelsson  Vice ordförande 
Ekonomi, avtal, IT/hemsida  
Tel 073 626 87 06  
E-post: tomasaxelsson1@gmail.com 
 
Diana Maxwell  Ledamot, Ekonomi.  
Tel 076 166 10 11.  
E-post: diana.kmd@gmail.com     
 
Jarmo Honkanen  Ledamot, Teknik/Bygg.  
Tel 0706 67 76 67.  
E-post: honkanen.jarmo@gmail.com 
Teknikfrågor: teknik@brfsjostaden.se 
 
Anders Källhed  Ledamot, Sekreterare 
Tel 070 306 55 19  
E-post: anders.kallhed@arbetsformedlingen.se 
 
Ewa-Lena Heikenborn  Suppleant 
Trädgård.  
Tel 0736 26 13 10.  
E-post:  
ewa-lena.heikenborn@hl-display.com   
 
Kajsa Liljestad  Suppleant, Lokaler. 
Tel 08-731 94 40  
E-post: kajsa.liljestad@gmail.com 
 
Inger Schönning  Suppleant, 
Miljö/portombud/garagegruppen.  
Tel 0733 50 03 05  
E-post: ingerschonning@gmail.com   
          
Anne Honkanen  Suppleant, Lokaler 
Tel 0705 67 76 67.  
E-post: honkanenam@gmail.com   
 


