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Asbest 
Styrelsen vill informera om att en medlem hittat asbest  
i sin lägenhet, men som nu är sanerat. I detta fallet 
fanns asbesten i limmet (svartlim) som fäster kökets 
plastmatta mot betongen. Rekommendationen är att 
låta det ligga kvar och täcka över (försegla) det med ett annat golvmaterial. Väljer 
man att ta bort det måste man kontakta asbestsanerare. Om man misstänker att 
annat material i lägenheten innehåller asbest lämnar man själv in det för analys, om 
det visar sig vara asbest vänligen informera styrelsen. 
 
OVK 
Vår OVK har äntligen blivit godkänd efter åtgärder av brister i några lägenheter. Nu 
dröjer det fem år tills nästa besiktning. 
 
Omläggning av taket 
Vi planerar att lägga om taket under 2020. För detta arbetet ser vi gärna att 
medlemmar med intresse eller kompetens i frågan engagerar sig i arbetet. Maila 
intresse till styrelsen. 
 
Laddstolpar till elbilar 
Det finns planer på att inom kort installera 2 st laddstolpar till medlemmar som har 
elbil. I samband med det vill vi undersöka intresse/behov hos övriga medlemmar. 
Maila snarast intresse till brfmuraren1@gmail.com eller kontakta Jonas Berg på 
0706-290877.  
 
Årsmötet och motioner 
Datum för årsmötet är fastställt till den 11/5. Anteckna datumet redan nu i era 
kalendrar. Föreningens medlemmar är välkomna att lämna motioner inför stämman 
antingen via föreningens mail eller i brevlådan vid entrén. Vi önskar få motionerna 
senast den 18:e mars.  
 
Valberedningen 
Valberedningen har påbörjat arbetet med att söka nya styrelsemedlemmar. Det 
kommer att behövas några nya styrelsemedlemmar efter stämman. Vi hoppas att 
många är  intresserade av att delta i styrelsearbetet. Kontakta Anders Bergman i 
valberedningen; timmersax@hotmail.com.  
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Råttor 
Vi har haft besök av råttor igen i våra parkerade bilar. De kryper in under 
motorhuven. Var lite uppmärksamma på detta. För några år sedan började en av 
bilarna att brinna och det visade sig att råttorna gnagt hål på ledningarna. Styrelsen 
har kontaktat Solna kommun och Anticimex, men det är svårt att komma till rätta 
med dessa problem. 
 
Källarrensningen 
Det har nu gått tre månader sedan styrelsen gjorde en rensning i källaren och det är 
därför dags att göra oss av med dessa saker, Det finns ett fullt fungerande 
kylskåp/frys, några snowracers och några cyklar till försäljning. Du som är 
intresserad kontakta Irene (073-301 04 68). Det som inte säljs inom den närmaste 
månaden kommer att slängas. 
 
Föreningens verktyg 
För kännedom har föreningen olika verktyg som medlemmarna kan låna, bl.a. 
borrhammare, vinkelslip, bultsax. Kontakta någon i styrelsen för utlåning.  
  
Facebookgrupp 
En facebookgrupp för medlemmar i Brf Muraren1 har startats av Johan Alenius. 
Syftet kan vara att hantera information, frågor, utlåningar och kanske t.o.m. 
begagnatförsäljning. Sök efter gruppen “Muraren 1” och be om att få gå med. 
Observera att styrelsen varken är initiativtagare eller ansvariga för gruppen.  
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