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Årsstämma 2016 
Stort tack till alla boende som kom till föreningens 
årsstämma den 11 maj. Stämman valde nedan- 
stående styrelse :  
 
Jakob Dahlner, ordförande 
Annika Nordberg, kassör  
Anna Söderberg, sekreterare  
Berndt Eriksson, ledamot  
Jan-Erik Lind, ledamot  
Marcus Almström, ledamot  
Peter Melin, suppleant 
Darius Bisthav, suppleant 
Anna Lind, suppleant 
 
Årsstämman valde även om Annelie Olnils och Marija 
Milivojevic som föreningens valberedning, som sam- 
tidigt meddelade att detta är sista årets om de åtar sig 
detta uppdrag.  
 
Portsystemet  
Eftersom det har visat sig att det kommer frågor om det 
nya portsystemet så kommer här en kortfattad 
uppdate- ring av några saker som kan vara bra att 
känna till om det nya portsystemet. 
  
Ett gott råd är att hantera nyckelbrickan som din/er nya 
entrényckel och alltid ha brickan med dig/er. 
 
För en kort tid sedan fick du/ni kvittera ut nya nycklar; 
dessa är till tvättstugan och förråden och går således 
inte till entrédörrarna. Notera även att samtliga port- 
koder är borttagna. 
 
Prova brickorna så att du/ni vet att de fungerar så ni 
inte blir utelåsta nattetid. Om så händer är det ditt/ert 
eget ansvar. 
  
Om någon inte använt sina nyckelbrickor ännu är det 
viktigt att aktivera dem genom att använda dem så fort 
som möjligt för att samtidigt välja en pinkod (detta görs 
lämpligen dagtid). 
 
Observera att pinkoden gäller för samtliga brickor. 
 
Pinkoden behöver man för att kunna ta sig in i 
fastigheten efter kl 23:00, alla dagar. 

När en bekant besökare ringer upp från portsystemet 
öppnas ytterdörren genom att siffran 5 trycks på tele- 
fonen (observera att detta endast gäller för telefoner 
med knappsats samt för mobiltelefoner). Det är bra att 
känna till att telefoner med fingerskiva inte fungerar 
för att öppna dörren. 
 
Återlämning av nycklar 
Givet det nya portsystemet och att samtliga nya 
fastighetsnycklar är utdelade så ska samtliga gamla 
och aktuella nycklar rensas bort.  
 
Styrelsen har därför delat ut kuvert till samtliga 
boende och vi ber er att lägga inaktuella nycklar i 
kuvertet tillsammans med ert namn och lämna in det 
till föreningens brevlåda på gaveln av huset så tar vi 
hand om dem åt er. 
  
Stambytet 
Stambytet löper i huvudsak enligt plan. Vi får in frågor 
och kommentarer från boende och vi besvarar dem 
separat. 
 
Information via mail 
Som ni har märkt så kommer det tidvis mycket skriftlig 
information från styrelsen. Om du/ni inte vill ha infor- 
mationen i brevlådan, går det bra att få den via mail.  
 
Lägg en lapp i styrelsens brevlåda med namn och 
mailadress (texta tydligt) eller skicka ett mail till 
styrelsen@dengyldeneporten.se.  
 
Tomma förråd 
Vi har noterat att cyklar ställs in i de tomma förråden. 
Låscylindern sitter nu på plats och dörren ska vara 
stängd och låst för ökad säkerhet.  
 
Detta innebär att om man inte hyr förråd i cykelrum- 
met så kommer man inte in och kan hämta cykeln om 
dörren är låst. 
 
Endast de som har nyckelmärkning Q9 kommer in 
genom den dörren. 
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Statyn “Den Gyldene Porten”

 
Har ni sett bilden på “vår” staty nere i Solna Centrum? 
Den har säkert bidragit till att fler personer söker sig till 
den vackra utsiktsplatsen med ökad nedskräpning som 
följd. Vi har pratat med Solna Stad som inte kommer att 
ställa ut större sopkärl, men däremot har lovat tätare 
städning. 

Trädgårdsskötsel 
Som meddelades vid årsstämman kommer vi inte att 
slutanågot avtal avseende trädgårdsskötsel under 
innevarande år; detta pga pågående stambyte.  
 
Kontakta styrelsen om du vill hjälpa till med t ex 
rensning av rabatter eller med gräsklippning (vi har 
köpt in en ny gräsklippare). 

Vi har planterat blommor i entrékrukorna och styrelsen 
framför sitt tack till Maud Hellstrand som har planterat 
fina pelargoner vid grillplatsen. 

 

Semestertider 
Snart stundar semester med resor till sol och bad för 
många boende, men då jobbar tyvärr inbrottstjuvarna 
för högtryck. Nedan några tips från Polisen :  

– Lås alltid dörren, även om du är hemma. Tjuvar kan 
känna om dörrar är olåsta och värdesaker nära 
dörren kan bli ett lätt byte. 

Om du reser bort, tänk på att: 
– Meddela dina grannar att du kommer vara bortrest 
och be någon ta hand om din post. En överfull 
brevlåda signalerar att ingen är hemma. 

– Ha timer på några olika lampor som tänds och 
släcks vid olika tidpunkter. 

– Skriv inte på sociala medier som Facebook eller 
Twitter att du är bortrest. 

– Vidarekoppla eventuell hemtelefon till mobilen. 

Vi tipsar även om att testa brandvarnaren så att den 
inte står och tjuter pga lågt batteri. 

Stöld av cykel 
I helgen stals ännu en cykel utanför port 48.  

Ett önskemål är att ni som inte använder era cyklar 
kan flytta dessa till källar-/vindskontor så att de som 
använder sina cyklar får plats med dessa i 
cykelrummen för att förhindra att de stjäls.  

Utdelad reklam från Home1Design 
Styrelsen har noterat att detta företag gör reklam för 
“samköpspris” på arbeten och/eller artiklar.  

Styrelsen står inte bakom detta och ber boende även 
att notera att det inte är möjligt att utföra arbeten i 
lägenheterna under tiden då stambytet utförs om 
dessa inte görs av antingen Husab själva eller av 
Husab kontrakterade företag. 
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