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Information från Styrelsen, aug 2018 

Brandskydd  Branden i vår grannförening har visat hur snabbt en brand kan uppstå och vilka 
förödande konsekvenser den kan få. Det är därför viktigt att vi alla gör vad vi kan för att undvika att 
en brand uppstår och är rustade för att snabbt upptäcka och bekämpa en eventuell brand. Vi vill 
därför påminna om följande:  

• Det skall finnas minst en fungerande brandvarnare på varje våningsplan  

• Testa brandvarnarna regelbundet, byt vid behov batteri eller skaffa ny brandvarnare (om 
du inte själv klarar av att testa brandvarnaren kan du kontakta styrelsen och få hjälp)  

• Alla bör ha brandsläckare och brandfilt och helst en per våningsplan 

• Vinden får endast användas som förvaringsutrymme; inget brandfarligt får förvaras där 

• Eventuell belysning på vinden måste vara fast installerad med strömbrytare (alla 
elinstallationer skall göras av behörig person); eluttag får inte finnas vilket innebär att ingen 
elutrustning får anslutas med sladd, endast fasta installationer är tillåtna 

• Var försiktig vid all användning av öppen låga såsom ljus, grill (både kol och gasol) och 
gasolvärmare. Tänk alltid på brandrisken! 

• Låt inte glasföremål stå ute i solen; de kan fungera som brännglas och starta en eld   

Styrelsen uppmanar alla som hyr garage att se över och rensa ut bland det de förvarar i garaget. 
Inom ett år, senast 2019-09-31, skall alla garage vara utrensade så att de fungerar i enlighet med 
hyreskontraktet, dvs som uppställningsplats för motorfordon. Efter detta datum får garagen inte 
användas som rena förvaringsutrymmen. 

Elbilsladdning Den grupp som arbetat med frågan om elbilsladdning har lämnat en första rapport 
till styrelsen. Efter kontakt med ett antal boende och tre leverantörer har gruppen presenterat ett 
förslag att installera laddboxar på 12 bilplatser. Om föreningen kan få bidrag med 50% av 
installationskostnaden från det s k Klimatklivet skulle hyran för en bilplats med laddbox behöva 
höjas med ca 250 kr/mån för att täcka kostnaden. Dessutom skulle den som hyr bilplatsen betala för 
den el som förbrukas till laddning. Styrelsen ansåg förslaget intressant och har därför beslutat att 
lämna in en ansökan om bidrag från Klimatklivet. När vi vet om vi får bidrag kommer vi att 
presentera ett förslag om installation av laddboxar som alla boende får ta ställning till. Men vi skulle 
redan nu uppskatta information om det är fler än de som elbilsgruppen varit i kontakt med som 
under de beskrivna förhållandena skulle vara intresserade av att hyra en bilplats med laddbox. 
Skicka i så fall ett mail till styrelsen@sollentunahus2.se 

Städning av lokal och lägenhet Ibland händer det tyvärr att den som hyrt föreningslokalen eller 
gästlägenheten inte gör rent/städar efter sig på ett tillfredsställande sätt. För att öka motivationen att 
lämna tillbaka lokalen och lägenheten i välstädat skick har styrelsen beslutat att fr o m 2018-09-01 
skall alla som hyr betala en depositionsavgift på 500 kr. Depositionsavgiften skall betalas till 
vicevärden i samband med att man kvitterar ut nyckeln. Den återbetalas efter att vicevärden har 
godkänt städningen.  

Fruktträd Som väl alla har sett är det ovanligt mycket frukt på alla fruktträd i år. Tänk på att många 
av träden står på föreningens allmänna ytor så alla kan passa på och skörda! Det kan bli god sylt, 
marmelad, mos, must etc som kan vara gott att ha under vinterhalvåret. Det blir också en hel del 
fallfrukt och den ska inte ligga kvar på marken eftersom den drar till sig råttor. Varje 
trädgårdsområde ansvarar för att hålla rent under träden i sitt område. Om ni har överskott med 
frukt, undersök gärna om den kan skänkas bort på något sätt. 
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