
Fönsterbyte
Efter den kalla vintern har några medlemmar 
frågat styrelsen om att på egen hand få byta fön-
ster samt om varför föreningen inte byter ut alla 
fönster. Även under årsstämman hade medlemmar 
frågor om fönsterbyte på grund av dålig isolering 
och hög ljudnivå. Medlemmar får inte byta fönster 
på egen hand då det är föreningens ansvar.  
Dessutom skulle enstaka fönsterbyten leda till 
komplikationer för nuvarande ventilationssystem.
Styrelsen kommer nu att påbörja arbetet med att 
först och främst kontrollera totala kostnaden med 
att byta alla föreningens fönster samt justering 
av ventilationssystemen. Förutom kostnaden 
kommer även andra aspekter av fönsterbyten 
att granskas och allt kommer att presenteras för 
medlemmarna. Synpunkter om fönsterbyten kan 
lämnas till Cyrus Swire.

Information om storstädning 
Under våren och sommaren kommer alla trapp-
uppgångar, källargångar samt tvättstugor i hela 
området genomgå en rejäl storstädning. Även 
väggar, rör, fönster och tak kommer att rengöras. 
Styrelsen kommer eventuellt även undersöka 
möjligheterna att rengöra trappuppgången med 
“stenfix”. Då kommer två trappuppgångar testas 
med “stenfix” för att kolla resultatet innan resten 
av området åtgärdats. 
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Parkeringsplatser
Styrelsen får ofta frågan om varför föreningen inte bygger parkeringsplatser och 
varför vi inte ber kommunen att bygga parkeringsplatser i området. För få parker-
ingsplatser har under åren varit ett ständigt problem och styrelsen har vid många 
tillfällen undersökt möjligheten att bygga parkeringsplatser och även bett kom-
munen att åtgärda problemen. Tyvärr är alla grönområden runt våra fastigheter 
och vägar klassade som parkmark i stadsplanen. Därför är det mer eller mindre 
omöjligt att bygga parkeringsplatser. Samtidigt är alla gator allt för smala för att 
möjliggöra parkering på båda sidor av gatan. Andra förslag, som att måla park-
eringsrutor eller att ta bort en av trottoarerna på Björkbacksvägen, riskerar att 
faktiskt minska antal parkeringsplatser. 
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Motionerna till årsmötet
När motionerna diskuterades på årsmötet ledde det till att styrelsen skall:
• Undersöka möjligheten att friköpa den mark vi nu betalar tomträttsavgäld för
• Undersöka om det finns snabbare nät att koppla vårt fastighetsnät för bred-
band till
Vi har redan satt igång arbetet med den första punkten vilket nu innebär att 
skaffa information. För att jobba med den andra punkten hoppas vi kunna 
sätta ihop en arbetsgrupp med kunniga från styrelsen och medlemmar i 
föreningen.

Ny hemsida och e-post
Föreningen har nu en ny hemsida men ny adress,  
www.formannen.net, samt ett nytt e-post adress,  
brf.formannen@gmail.com. Notera att den gamla e-post 
adressen fungerar inte längre!

www.formannen.net

Sopsortering på Björkbacksvägen
De soprum som föreningen har på Björkbacksvägen är endast för tidnings- och 
pappersåtervinning. Vissa sorters skräp kan sorteras i föreningens stora grovso-
prum på Granbacken 2 övrigt hos kommunens återvinningsstation, bakom 
Plantagen. Det är en extra kostnad för föreningen att hantera grovsopor som 
slängs där det inte ska slängas och många boende klagar på nedskräpning. Mer 
information om föreningens grovsoprum samt kommunens återvinningsstation 
finner ni på föreningens hemsida, www.formannen.net.

Föreningens Bastulokaler
Under hösten har det varit mycket stökigt i 
föreningens bastulokaler. Vid ett antal tillfällen har 
skräp lämnats kvar samt att det har spillts öl och 
annat. Då föreningen inte tar betalt för uthyrnin-
gen av bastulokaler samt att det även utförts 
renovering av lokalerna så är det viktigt att de 
som utnyttjar bastu även städar efter sig och håller 
rent. Information om föreningens bastulokaler 
finner ni på hemsidan.

Efter bron över Ulvsundasjön byggs 
Solnagrenens första hållplats 
Johannesfred. Tvärbanan går sedan 
under Norrbyvägen för att undvika 
korsande trafik. Spåret fortsätter 
därefter på det befintliga indus-
trispåret genom Ulvsunda industri-
område. 
Mer information finner ni hos SL 
hemsida, www.sl.se .
Foto: SL


