
Sida 1 av 1 

 

   

 

Information från Styrelsen, februari 2019 

Garagebranden  Tyvärr har arbetet med återuppbyggnaden av de nedbrunna garagen ännu inte 

kunnat startas. Kraven först på rivningslov och sedan bygglov för återuppbyggnaden och den tid 

som måste gå mellan beviljade lov och att arbetet får startas, försäkringsbolagets utvärdering av 

entreprenörer och sedan vinter och snö är orsaker till fördröjningen. Den entreprenör som skall 

utföra arbetet kommer att påbörja det så snart väderförhållandena medger och vi räknar med att 

garagen skall vara återuppbyggda i mitten av sommaren. 

 

Elbilsladdning  Som vi informerade om på stämman har föreningen beviljats bidrag från 

Klimatklivet på 50% av installationskostnaden för att sätta upp laddboxar på 12 bilplatser. Vi går 

därför vidare med att undersöka hur många av dessa laddplatser vi behöver och i vilka garage och 

på vilka p-platser boxarna skall sättas upp. Kostnaderna för boxarna och elförbrukningen kommer 

att tas ut av de som hyr en bilplats med laddbox, den skall inte belasta övriga som hyr bilplats. 

Extrakostnaden för en plats med laddbox kommer preliminärt av vara ca 250 kr/mån plus 

kostnaden för förbrukad el. Vi ber att du som är intresserad av en bilplats med laddbox snarast 

informerar oss med mejl till styrelsen@sollentunahus2.se eller med ett meddelande i brevlådan vid 

vicevärdsexpeditionen.  

Matavfall Om den bruna påsen som du lägger matavfall i är våt när du ska slänga den – lägg den 

då i ytterligare en brun påse eller använd dubbla påsar redan från början. Vi ska inte lägga våta 

påsar i kärlen! På vintern fryser våta påsar fast i kärlen och lossnar inte när de töms utan samma 

påsar ligger kvar vecka efter vecka. När det är varmare ute blir det som läcker ur genomvåta påsar 

lockande för flugor och andra flygfän.  

Fett i avloppet  Fett får inte hällas ut i avloppet. Torka ur stekpannan eller grytan med 

hushållspapper innan du diskar den. Om det är så mycket fett att du inte kan torka upp det skall du 

hälla över fettet i en PET-flaska som du sedan slänger som övrigt hushållsavfall (i det gröna kärlet). 

För att slippa spilla kan du hämta en tratt som passar till flaskan på vicevärdsexpeditionen.  

 

Snöskottning Tänk på att inte lägga upp snö mot fasaderna på våra byggnader. Den binder fukt 

som kan skada fasaden. Tänk också på att ta undan snön framför garageporten. Med de 

temperaturväxlingar vi har smälter och fryser snön om vartannat och då kan porten frysa fast.  

Tvätt och tvättstugor Tvättmaskinerna och torkutrustningen i våra tvättstugor har större kapacitet 

än de vanliga hemmaskinerna. Vi ber därför att du som använder tvättstugorna sparar ihop tvätt så 

att vi utnyttjar kapaciteten och energin på bästa sätt. Att tvätta enstaka plagg i en maskin eller torka 

dem i torktumlare eller torkrum är inte optimalt. Låt oss vara energismarta! 
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