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ELEMENTEN
Vi har fått in drygt 30 enkätsvar varav 6 st om rostiga rör till elementen. Det är viktigt
att dessa åtgärdas innan rören går sönder och det blir vattenskador. Ansvaret för
ytskiktet på radiatorerna ligger på lägenhetsinnehavaren, men styrelsen kommer att
hjälpa till att åtgärda rostangreppen. Ni som ännu inte kontrollerat era radiatorer och
meddelat styrelsen, vänligen gör det snarast (oavsett skick). Maila styrelsen på
brfmuraren1@gmail.com eller lämna in en lapp i föreningens brevlåda. Vill ni ha
hjälp att kontrollera skicket, notera detta i meddelandet. Glöm inte
lägenhetsnummer.

ÅRSMÖTET
Årets stämma kommer att hållas måndagen den 13 maj 2019 kl 19.00 på Klubben i
Skytteholm. Anteckna gärna redan nu detta datum. Kallelse kommer. Motioner till
stämman mottages tacksamt. Maila brfmuraren1@gmail.com eller lägg i föreningens
brevlåda senast 18/3. Valberedningen har påbörjat sitt arbete. Om ni är intresserade
av att delta i styrelsens arbete kontakta ann.maliniak@gmail.com

NYA MEDLEMMAR
Två lägenheter har fått nya ägare. Lägenhet 1502, Malin Isaksson och Johan
Alenius samt lägenhet nr 2002, Stefan Ungerth. Vi hälsar båda familjerna välkomna
till vår förening

RADONMÄTNING
Sedan sista veckan i januari pågår radonmätning i 14 st av våra lägenheter samt i
förskolans lokaler. Mätningen kommer att vara avslutad innan april månads utgång.
Resultaten kommer att analyseras av Radonova Laboratories AB i Uppsala och
kommer därefter att meddelas Solna stad som ansvarar för att radonmätning sker
vart tionde år.

FÖREMÅL I TRAPPHUSEN
Det är förbjudet att ställa föremål i trapphusen och utanför källar-/vindsförråden, då
de utgör både brandrisk och hinder vid en eventuell utrymning. Vid den veckovisa
ronderingen i fastigheten har vi flera gånger fått anmärkning på detta. Dörrmattor,
barnvagnar, rullatorer, pulkor m m får således inte förvaras annat än i lägenheterna
eller i resp källar-/vindsförråd.

LÄGENHETSFÖRSÄLJNING
För några veckor sedan kom det till styrelsens kännedom att en lägenhet i huset
sålts till kraftigt underpris av Fastighetsbyrån i Solna. Vi agerade genom att upplysa
förmånstagarna och kontaktade ledningen för mäklarfirman, efter en internutredning
på mäklarfirman har nu affären hävts. Vi vill upplysa alla i huset om detta, då
mäklare från Fastighetsbyrån efter försäljningen tagit kontakt med andra
lägenhetsinnehavare i huset med förslag på försäljning till priser långt under
marknadsvärde. Om någon vill ha tips på seriösa mäklare eller har funderingar
gällande marknadsvärde är ni välkomna att kontakta styrelsen.

STOPP I SOPNEDKASTET
Till och från har vi problem med stopp i sopnedkastet när någon trycker ner allt för
stora föremål. Det senaste stoppet orsakades av bla en pizzakartong och en bag in
box som täppte till. Även ett antal magnum glasflaskor återfanns i sopnedkaströret.
Snälla, släng enbart hushållssopor förpackade i plastpåse i sopnedkasten. Vore trist
att behöva stänga sopnedkastet.

LÄCKAGE PÅ TAKET
Vi har haft läckage på taket där vatten trängt igenom till både yttervinden och
lägenhet på 12’e våningen. Läckaget förorsakades av stora mängder snabbt
smältande snö och växlande temperaturer, samtidigt som värmeslingan var ur
funktion. Vi kommer tillfälligt åtgärda brister på yttertaket och bygga om rännorna
senare i vår. Vi kommer också sätta in värmefläktar på yttervinden och åtgärda
skadorna i lägenheten.
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