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Årsstämma 2021
Stort tack till de medlemmar som deltog på års-
stämman dem 19 maj. En kopia av protokollet finns
uppsatt på respektive anslagstavla i entréerna samt
är uppladdat i SBCs portal. De medlemmar som har
önskat en egen kopia har fått detta. Maila till
sekreterare.dgp@gmail.com om du vill ha en kopia
av protokollet.

Ett önskemål från årsstämman var att den nya
styrelsen skulle presentera sig för föreningen och
nedan finns den önskade informationen :

Namn Ritva Nuutinen
Position Ordförande
Typ av val Nyval
För en tid om 2 år
Personlig info Arbetar som underwriter på

Folksam Företag. Har varit med-
lem i föreningen sedan den bilda-
des och bor i nr 48 A

Namn Marlene Runsten
Position Kassör
Typ av val Nyval
För en tid om 2 år
Personlig info Arbetar som kreditspecialist på

Länsförsäkringar Stockholms
kreditkommitté samt parallellt med
AML-frågor. Mångårig erfarenhet
av styrelsearbete i tidigare brf-
förening. Nybliven medlem i före-
ningen och bor i nr 52

Namn Anna Söderberg
Position Sekreterare
Typ av val Vald till årsstämma 2022
För en tid om -
Personlig info Arbetar som exekutiv assistent till

IT-direktören på Länsförsäkringar
AB. Har varit medlem i föreningen
sedan den bildades och bor i nr 52

Namn Hampus Carlsson
Position Ledamot
Typ av val Vald till årsstämma 2022
För en tid om -
Personlig info Bor med sambo och barn i 54B,

och är egenföretagare

Namn Annika Höög
Position Ledamot
Typ av val Nyval
För en tid om 1 år
Personlig info Bor i 48B och har bott i föreningen

sedan 2018 tillsammans med mina
tre barn (unga vuxna på väg ut).
Arbetar som utredare på Diskri-
mineringsombudsmannen

Namn Patrik Lönnström
Position Ledamot
Typ av val Nyval
För en tid om 2 år
Personlig info Arbetar som IT-säkerhetschef på

Ericsson. Medlem i föreningen
sedan 2008 och bor i nr 48B med
familj. Har erfarenhet av El-Tele,
Styr-, Reglerteknik & Automation

Namn Mila Cruz
Position Suppleant
Typ av val Vald till årsstämma 2022
För en tid om -
Personlig info Medlem i föreningen sedan 2003,

bor i nr 50, är gift med två vuxna
barn. Jobbar på ett koncernföretag
som driftchef

Namn Marija Milivojevic
Position Suppleant
Typ av val Nyval
För en tid om 2 år
Personlig info Arbetar som kansliråd på Närings-

departementet med ansvar för
FN:s livsmedels- och jordbruks-
organisation, FAO. Medlem i
föreningen sedan 2015. Tidigare
aktiv i valberedningen. Bor i port
50 med familj

Information i SBCs portal
Som medlem i föreningen kan du på www.sbc.se -
Mitt SBC se månadsavier, ansluta till autogiro, läsa
en sammanställning på de vanligaste frågorna till
en ekonomisk förvaltare med mera. Det är även här
som du hittar underlag inför årsstämman och det
signerade protokollet från årsstämman.

mailto:sekreterare.dgp@gmail.com
http://www.sbc.se
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Släpp inte in obehöriga i huset
Hjälp till att förhindra att obehöriga får tillträde till
vår fastigheter - öppna inte via porttelefonen om du
inte är väntar besök eller är säker på vem du
släpper in.

Solcellsanläggningen
Nyfiken på vad anlägg-
ningen producerar just
nu? Scanna QR-koden
och se efter.

QR-koden finns även på
anslagstavlorna.

Fimpa inte i komposten!
Det är absolut förbjudet att fimpa i komposten!
Brandkåren ska inte behöva släcka brand i vår
kompost!

Felanmälan
Styrelsen uppskattar att få reda på om någonting
inte fungerar i fastigheten, men om felanmälan rör
t ex en trög hissdörr eller en lampa som inte lyser är
det alltid bättre att felanmäla direkt till Storholmen.

Storholmen nås helgfria vardagar kl 0700-2100 på
08-520 252 00, Man kan även felanmäladygnet runt
via formulär på www.dwoqdirect.se eller via mejl
info@dwoqdirect.se.

Kontaktuppgifterna finns även uppsatta i alla
entréer.

Grillning
Nu när sommaren kommer vill vi påminna om
föreningens grillplats finns på baksidan av huset –
den är till för alla boende, men boka gärna tid i
förväg (grill- och städrummet i tvättstugan, bredvid
toaletten). Det är inte tillåtet att grilla på balkong
eller uteplats.

Grillplatsen och grillen/gallren ska rengöras efter
användning. Om man vill slippa att rengöra
grillgallret är en “non stick grillmatta” att rekom-
mendera. Finns olika alternativ hos Elgiganten,
Biltema, Cool Stuff, Bagaren & Kocken etc.

.

Grillning får endast göras med grillkol eller briketter.

Har din bokningscylinder till tvättstugan gått
sönder?
Till varje lägenhet finns som standard tre boknings-
cylindrar. Man har kunnat beställa ytterligare en
cylinder för att låna ut till person som bor i
uthyrningsrum.

Om du har en trasig cylinder kan du kontakta
Storholmen för att beställa ny bokningscylinder. Du
måste ange numret som finns på dina boknings-
cylindrar vid beställningen. Betalning sker direkt till
Storholmen

Observera att det är INTE tillåtet att beställa fler
cylindrar för att boka upp multipla tvättpass eller
tvättpass efter varandra. Visa hänsyn - det är
många boende som använder tvättstugan.

Utveckling av Ekelundsområdet
I ett tidigare informationsbrev skrev vi om Solna
stads planer för att utveckla Ekelundsområdet (norr
om Pampas Marina). Detaljplanen är ute på samråd
fram till 2022-09-14 och mer information finns på
www.solna.se/ekelund.

Lekplatsen på baksidan av fastigheten
Vi har lekplatsen ihop med grannföreningen och i
år har kättingar till gungorna bytts ut och staket och
buskar har “fixats” till.

http://www.dwoqdirect.se
http://www.solna.se/ekelund
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Lite kuriosa…

Solnabornas oas i ett halvt sekel
Redan 1966 ville Solna kommun lösa frågan om ett
friluftsbad. Man tänkte sig ett bad vid
Jungfrudansens stränder, där även Sundbybergs
kommun ville vara med på ett hörn.

Det fanns stora planer för flera bad i Solna. Vid
Råstasjön, Råsta Park och vid Brunnsviken, det
gamla Bergshamrabadet. Även vid Bockholmen,
Stocksundstorp, fanns det tankar på ett friluftsbad.

Men första valet var Talludden, där i dag Essinge-
leden går över denna udde, som kommunen ansåg
vara en utmärkt plats för ett friluftsbad. Talludden
var tidigare känd som en festplats och på 1950-talet
som en träffpunkt för motorburen ungdom,
företrädesvis med motorcyklar och trimmade
mopeder. Där uppträdde Snoddas med sin
”Flottarkärlek” och även andra för tiden kända
artister.

Badanläggningarna var rörkonstruktioner med
nedsänkta hängande plastbassänger intill stränd-
erna i de befintliga sjöarna. Bassängerna fylldes
med ca 800 000 liter renat sjövatten. Dock inte
tempererat. Det fick solen sköta om.

Storleken var 25x12 meter med 2,5 meters djup.
Barnbassänger skulle anläggas på fast mark. De
var mindre och grundare, av förklarliga skäl.
Kostnaden för dessa badanläggningar var
budgeterade till en miljon kronor.

Till slut bestämdes platsen för den första och enda
nedsänkta badanläggningen nedanför Huvudsta
Gård.

Huvudstabadet invigdes den 10 juli 1967.

Så det är alltså 50 år sedan invigningen och under
dessa år har badet fyllt en viktig funktion för Solnas
invånare. Med tiden flyttades bassängen upp på
land och blev en riktig 50-meterspool. Under varma
somrar var det fullt på Huvudsta-beachen.
Maxantalet besökare var 2 000. Även under
tropiska nätter har det funnits badgäster som har
behövt svalka sig.

På Huvudstabadet har många Solnabarn lärt sig att
simma och det har tagits ett och annat simborgar-
märke i bassängen vid Ulvsundasjön.

Ovan text publicerades i Mitt i Solna i april 2017 och
skrevs av Magnus Persson.

I närheten av Huvudstabadet (vid Huvudsta strand)
finns utomhusbadet Huvudsta strandbad. Badplats-
en är en allmän badplats och sköts av Solna stad.
Information om Huvudsta strandbad och övriga bad
och plaskdammar för de allra minsta finns på
https://www.solna.se/uppleva--gora/idrott-och-anlag
gningar/badplatser-och-friluftsbad.

På https://www.solna.se/uppleva--gora finns bland
annat tips om parker, promenad- och cykelvägar
samt “ljudguider” som man kan ladda ner och
lyssna på.

Styrelsen önskar alla
boende en fin och
varm sommar!

https://www.solna.se/uppleva--gora/idrott-och-anlaggningar/badplatser-och-friluftsbad
https://www.solna.se/uppleva--gora/idrott-och-anlaggningar/badplatser-och-friluftsbad
https://www.solna.se/uppleva--gora

