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Kommande stambyte 
Stort tack till alla boende som kom till informa- 
tionsmötena som hölls den 18 och 19 januari. 
Styrelsen har efter dessa möten fått in ett antal 
frågor som nu har besvarats och delats ut till alla 
boende. Ni hittar även frågor och svar på före- 
ningens hemsida. Allteftersom fler frågor kommer 
in sker information på samma sätt.  
 
Glöm inte att lämna in kontaktinformation till 
Husab (material som delades ut efter mötena), så 
att de kan börja att boka in möten med boende. 
De börjar med port 48A/B och bokar in möten 
vartefter. 
 
Nytt nyckelsystem 
Till dags dato har inte alla boende lämnat in 
uppgifter som ska matas in i det nya portsystemet. 
Detta innebär då att dessa boende inte kommer 
att kunna ta emot besökare via portsystemet.  
 
För att lämna in era uppgifter maila till 
styrelsen@dengyldeneporten.se.  
 
Brickor och instruktioner för systemet kommer att 
delas ut inom kort. Separat information kring detta 
kommer att delas ut i brevlådorna. När brickorna 
är utdelade genomförs en testfas för att se att allt 
fungerar som det ska. Portkoderna fungerar så 
länge. 
 
Uthämtning av bokningscylindrar  till tvätt- 
stugan 
Trots ett antal tillfällen att hämta ut de nya 
cylindrarna finns det ett antal boende som ännu 
inte har hämtat ut de. Vi ber er att hämta ut 
cylindrarna även om ni har tvättmaskin i lägen- 
heten. Kontakta styrelsen för att boka upp en 
lämplig tid. 
 
 
 

Tvättstugan 
Efter styrelsen uppdaterade reglerna för tvätt- 
stugan mottog vi tyvärr väldigt tråkiga brev från 
några av våra medlemmar. Tänk på att det är era 
grannar som sitter i styrelsen och vi gör allt med 
ert bästa i fokus. Självklart ska man uttrycka sitt 
missnöje så styrelsen får reda på om beslut kan 
behöva ändras, men vi hoppas att ni i fortsätt- 
ningen kan hålla en god ton.  
 
Styrelsen har nu beslutat att delvis återgå till 
tidigare rutin: 
Tvättstuga nr 1 - torkrum nr 1 
Tvättstuga nr 3 - torkrum nr 3 
Tvättstuga nr 4 - torkrum nr 4a 
Torkrum nr 2    - tillgängligt för alla och kan bokas 
av den som “kommer först” 
  
Torkrum 4b stängs och används som backup- 
rum i det fall något av de andra torkrummen 
måste stängas  t ex vid reparation. Reglerna är 
uppdaterade i tvättstugan. Läs gärna igenom 
innan ni tvättar nästa gång. Notera även att det 
är förbjudet att märka om sina cylindrar med 
egna nummer. Dessa cylindrar kommer att tas 
bort. 
 
Undercentral - leverans av värme och vatten 
till Brf Fältmarskalken (grannföreningen, låga 
huset) 
Delningen av undercentralen som förser grann- 
föreningen med värme och vatten är klar sedan 
en tid tillbaka och vi kommer från och med 
januari 2017 att debitera faktisk kostnad istället 
för den schablonkostnad som de har betalat. Vi 
tror att vår förening kommer att tjäna på detta 
förfarande framöver - framförallt så kommer 
denna nya rutin att visa på hur mycket värme och 
vatten som varje föreningen förbrukar. 
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Information på anslagstavlorna 
Styrelsen ber er att inte ta inte ner information 
som styrelsen har satt upp. Då det är viktigt att 
alla har möjlighet att ta del av informationen. 
Tavlorna uppdateras löpande så håll utkik efter  
ny info. Vi märker även upp vad som är “senaste 
nytt” på tavlan.  
 
Månadens kuriosa… 
Vissa gator i Huvudsta har namn efter gamla 
gårdar och hus. Andra är uppkallade efter per- 
soner som har haft betydelse för stadens utveck- 
ling. Huvudsta är en av Solnas äldsta byar. Det 
tidigaste dokument man känner där Huvudsta 
nämns är ett tingsprotokoll från 1356. Där skrevs 
namnet "Hudhastum". I ett köpebrev från 1373 
förekom-mer namnet "Finwed i Hudesta". 
 
Johan Enbergs väg  
En mycket viktig och grundläggande samhälls- 
förändring skedde 1918 då lika och allmän rösträtt 
infördes i de landskommunala valen. Då lades 
också grunden för möjligheten att föra en aktiv 
kommunalpolitik, vilket också skedde i Solna 
under ledning av kopparslagareförmannen och 
socialdemokraten Johan Enberg.  
 
Den 1januari 1943 fick Solna stadsrättigheter och 
ett modernt styrelseskick, samlat under ett full- 
mäktige. Johan Enberg blev tillförordnad 
kommunalborgmästare, med ekonomidirektören 
Gunnar Bondsäter vid sin sida.

 
Johan Enberg i mitten, Gunnar Bondsäter till höger 

Oljud i huset 
Tidigare i höstas skickade styrelsen ut en enkät 
rörande oljud i trapphusen 54B och 52. Enkäten 
gjordes för att utreda frågan kring oljud då det 
tidigare kommit till styrelsens kännedom att det 
har förekommit någon form av oljud som noterats 
i dessa trapphus. 
  
Styrelsen har sammanfattat återkopplingen från 
enkäten och konstaterat att det inte föreligger ett 
generellt "oljudsproblem" bland de boende i 
dessa trapphus. Enstaka enkäter kommenterade 
att olika typer av oljud ibland noteras, men 
ingenting som föranleder styrelsen att driva 
frågan vidare å samtliga boendes vägnar. 
  
Vi kommer således att stänga ärendet från 
styrelsens sida och tackar för god återkoppling 
på enkäterna och hoppas på fortsatt visad 
hänsyn avseende ljudnivå oss grannar emellan. 
 
Extraförråd port 52 
För att öka säkerheten har styrelsen installerat 
en dörr in till förråden i cykelrummet. Ni som har 
extraförråd där kommer få kvittera ut nycklar från 
styrelsen inom kort. Separat information kommer 
att delas ut till er.  
 
Vi påminner också om att det finns ett par lediga 
extraförråd att tillgå. Kontakta styrelsen för mer 
info.  
 
Julpynt 
Vi tackar de grannar som pyntade fint i nr 52 och 
54A/B. 
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