
 
 

Information 
September / Oktober 2017   

 

 

Styrelsen har nu jobbat en tid sedan semestern och vi          
hoppas att alla boende hade en fin och varm sommar! 
 
Ny teknisk förvaltare 
Föreningen har en ny teknisk förvaltare - Storholmen        
AB - sedan den 1 oktober 2017. Kontaktuppgifter har         
delats ut till samtliga boende i föreningen. 
 
Stambyte 
Stambytet gick igång igen vecka 36 och löper på enligt          
given tidsplan.  
 
Styrelsen har fått in kommentarer på den enkät som vi          
lämnade ut till boende i port nr 48A/B samt 50 och vi            
tackar för dessa. Även styrelsen upplever den       
frustration som vissa av er känner och vi tar den på           
största allvar.  
 
Frågor om stambytet i just din lägenhet tas enklast och          
snabbast direkt med Husab, men styrelsen vill gärna få         
information om boende upplever att hantverkarna      
verkar slarviga eller märker att dörrar lämnas olåsta så         
att vi kan diskutera dessa frågor på de byggmöten som          
styrelsen har med Husab.  
 
För detta ändamål ber vi er att använda den nya mail-           
adressen stambyte.dgp@gmail.com.  
 
Dokument till Husab 
I styrelsens brevlåda läggs ibland dokument som ska        
till Husab (t ex underlag till Hanna). Dessa dokument         
ska istället läggas i Husabs brevlåda vid etableringen        
på baksidan. Risken finns annars att oönskade och        
onödiga tidsförseningar uppstår.  
 
Återlämning av nycklar 
Vi saknar fortfarande en del nycklar från boende. Det         
går bra att lämna in dem även under oktober månad.  
 
Övergivna cyklar 
Styrelsen kommer att märka upp samtliga cyklar för att         
finna ut vilka som flyttas bort. 
 
Kod till nyckelbrickan för att komma in i porten 
Stýrelsen vill ånyo poängtera att det är den boendes         
ansvar att komma ihåg sin egen kod. Styrelsen har  

inget (läs får inte ha) register över personliga koder.         
Det är alltså ingen idé att ringa till någon styrelse-          
medlem mitt i natten och be att få reda på sin kod… 

Boende ombeds att i första hand använda vredet på         
ytterdörren för att öppna dörren. Om dörren öppnas        
med knappen så lämnas dörren öppen och obevakad        
onödigt länge.  

Har du trasigt lås på balkongfönstret? 
På de två yttre fönstren sitter det ett lås som går att            
låsa så fönstren inte går att öppna. Har detta gått          
sönder kan du få det utbytt mot ett nytt.  

Kravet är att du lämnar in det trasiga och själv          
monterar det nya. Denna kostnad tas av föreningen,        
men erbjudandet gäller endast under oktober månad.       
Därefter får du beställa och själv bekosta nytt lås. 

Trygghetsinventering 
Solna stad har gjort en trygghetsinventering och       
nedskräpning och klotter har noterats som ett fokus-        
område för just Huvudsta. Ny skötselansvarig har       
utsetts och rondering i naturmark och utökade       
tömningsfrekvenser av papperskorgarna samt effekti-     
vare klottersanering är exempel på insatser som ska        
göra staden renare. 

På www.solna.se finns möjlighet att anmäla t ex        
klotter eller önskad tömning av t ex soptunnor. 

Information från Polisen - Grannsamverkan 
Styrelsen får löpande information från Polisen om       
antalet bostadsinbrott och cykelstölder i Solna och       
Sundbyberg. Vårt område har varit relativt förskonat,       
men i och med att mörkret faller så ökar också risken           
för inbrott. Nedan den senaste informationen från       
Polisen :  

Nu börjar den mörka årstiden då de flesta        
bostadsinbrott begås. I Solna är ökningen mer än i         
Sundbyberg. Från den 1 till den 21 september har         
elva bostadsinbrott begåtts. Samma period i år under        
augusti var det sju stycken. Motsvarande period förra        
året under september var det fem inbrott. Var lite         
extra vaksamma nu under höstmånaderna. Tveka inte       
att ringa 112 om magkänslan säger att det är något          
som inte stämmer. Ett tips är att antingen skriva upp  
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registreringsnummer, eller ta en bild om det kan ske         
utan att det uppmärksammas av en eventuell gärnings-        
man. Tänk dock på din säkerhet först. 

Överblommade växter, buketter etc, läggs med fördel i        
föreningens kompost bakom grillplatsen. Retur-     
papper, plast, pappersförpackningar och färgat/ ofärgat      
glas läggs i återvinningsstationen längst ner på gatan. 

Återvinningscontainer 
Givet det pågående stambytet ställer vi in höstens        
städdag. Istället kommer det den 14-15 oktober att stå         
en återvinningscontainer utanför fastigheten där     
boende kan slänga skräp till återvinning.  

Notera att i denna får miljöfarligt avfall inte slängas!!  

Nu mörkar det på kvällen… 
…och då är det dags att fästa reflexen på jackan. För           
den som inte vill pryda sin jacka med reflexer finns det           
nuförtiden både reflexspray, vantar samt mössor som       
lyser i mörkret. Vissa försäkringsbolag säljer även       
reflexprodukter som väskor, paraplyer etc.  

Månadens kuriosa 
Vill du se hur vårt område såg ut för 50 år sedan            
jämfört med idag? 
 
Gå in på http://kartor.eniro.se och sök efter den plats         
du vill titta på (t ex Johan Enbergs väg). Klicka på           
”sjökort mm” och välj ”historiska flygfoton” i       
drop-downmenyn överst till höger. 

De historiska flygfotografierna kommer nu fram som ett        
extra lager. Du kan skrolla runt som vanligt och         
använda musen till att dra de historiska bilderna fram         
och tillbaka över de nyaste flygfotografierna och tydligt        
se skillnaderna.  

 

Grovsoprum och återvinning 

 

Trots vänliga förman-   
ingar har föreningen   
fortsatt problem med   
grovsoprummen.  

Det kan inte vara    
meningen att styrel-   
sen ska behöva ägna    
flera timmar varje   
månad på att städas    
efter vuxna boende?  

Detta problem har även uppmärksammats av andra       
boende och styrelsen ber alla att visa hänsyn! 

Styrelsen hoppas att inte ytterligare behöva begränsa       
tillgängligheten till eller eller rent av stänga av        
grovsoprummen, vilket vore en sista och mycket       
drastisk åtgärd.  

Den mobila miljöstationen är ett initiativ från Solna        
stad. Den åker från Solnaplan (busstorget Solna C)        
varje helgfri torsdag och kör därefter olika turer udda         
och jämna veckor. Till Västra skogen kommer den        
udda veckor kl 17.40 - 18.05. 

Exempel på grovavfall som du kan lämna är  

● Keramik/porslin 
● Dricksglas, planglas  
● Leksaker 
● Blomkrukor 
● Metall 

● Mindre möbler 
● Trälådor 
● Stekpannor 
● Cyklar 
● Pulkor 

Det finns även möjlighet att lämna miljöfarligt avfall        
som målarfärg, batterier, ljuskällor, rengörings- och      
bekämpningsmedel, sprayburkar samt mindre elavfall     
som leksaker med elektronik, telefoner, eltandborste,      
elektroniska gratulationskort m m. 

Inlämnat avfall ska vara oemballerat och sorterat,       
d.v.s inte ligga i säckar, kartonger eller vara blandat! 
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