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Stambyte 
Vi arbetar som bäst med att upphandla 
projektledare för ett kommande stambyte.  

Vi har tagit in offerter från olika företag och 
ser just nu över dessa. 

Värmen  
MFS jobbar på att vi alla skall få värme i våra 
lägenheter.   

Har du fortfarande problem kontaktar du 
Christina Elmgren.  

Säkerhetsdörrar 
Frågan om säkerhetsdörrar har bordlagts och 
kommer att tas upp på nästa förenings-
stämma till våren. 

Brandsäkerhet 
Vi har varit i kontakt med Stockholms 
brandförsvar och fått byggnaden godkänd. 
Rökluckan kommer märkas upp och reflexer 
placeras på trappstegen.  

Vi vill uppmana alla att skaffa brandvarnare 
till sina lägenheter om det inte redan finns! 

Hyra ut i andra hand 
För uthyrning av din bostad krävs styrelsens 
samtycke samt skriftliga godkännande.  

Begäran om samtycke ska vara skriftlig och 
innehålla skälet för begäran, tidsperiod och 
vem som ska hyra lägenheten. 

Kontakta styrelsen för att få ansöknings-
blankett om du vill hyra ut din bostad i andra 
hand. 

Vid otillåten andrahandsuthyrning kan 
föreningen säga upp medlemmens / 
hyresgästens nyttjanderätt till lägenheten. 
 
 

Tvättstugan 
Det sägs att det som diskuteras mest och 
livligast i en bostadsrättsförening är 
tvättstugan…  

För allas vår trevnad vill vi uppmana alla 
att respektera de regler vi har för 
tvättstugan och då speciellt det som 
gäller fläkten i tork-rummet. Denna får EJ 
vara på nattetid kl.22.00 - 07.00 (gäller 
samtliga veckodagar). Vi har medlemmar 
som bor ovanför torkrummet och fläkten 
hörs tydligt hos dem så var noga med att 
stänga av fläkten så snart du är klar, gärna 
innan kl. 22.00! 

Vi har beslutat att ta bort den gemensamma 
soptunnan utanför tvättstugan – vänligen se 
till att ta med dina tomma tvättmedelspaket 
och annat skräp från tvättstugan när du 
tvättat klart.  
Naturligtvis städar du efter dig och det finns 
en liten hink med plastpåse i som är till för 
luddet i torktumlaren och andra små sopor. 

Övriga regler om tvättider och bokningar 
hittar du i tvättstugan. 

Rabatt på färg och verktyg 
Vi undersöker möjligheten att få rabatt på 
inköp av färg, tapet och verktyg för 
föreningens medlemmar i utvalda butiker i 
närområdet.  
 
Vi kommer även att gå ut med en förfrågan 
om vilka som har intresse av ett gemensamt 
inköp av persienner.  Därefter ser vi vad 
kostnadsförslaget kan bli baserat på antalet 
intressenter. 

Sist, men inte minst, önskar vi er alla  

God Jul & Gott Nytt År! 

Styrelsen 

  

 

Matavfall 

Vi kommer att kontakta kommunen för att ordna 
med ett kärl för matavfall. Information om detta 
kommer men du kan redan nu läsa mer på 
www.solna.se/matavfall. 

Hemsida 

Arbetet med att ta fram design och information 
till hemsidan fortskrider. Du kommer inom kort 
att hitta information och nyheter för föreningen 
på adressen www.vasasolna.se. 

Stort tack! 
Styrelsen tackar alla som hjälptes åt med 
snöskottning då det kom som mest! 
Vi hoppas att vi även i fortsättningen kan hjälpas 
åt när snön kommer – det finns snöskyfflar och 
sand på samma plan som tvättstugan, se 
uppmärkt dörr. 

 

Styrelsen informerar 


