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Angående takrenoveringarna. 
Vi är väl medvetna om att takrenoveringarna innebär att det 
finns en risk för att saker tappas från taken samt att det uppstår 
oväsen under perioder. Vi i styrelsen har en dialog med RR 
takteknik som genomför takrenoveringarna för att försöka 
minimera dessa störningar så långt som möjligt men vi ber 
samtliga att ha förståelse för att det är oundvikligt att det 
uppstår vissa störningar och obekvämligheter i samband med ett 
renoveringsarbete av den här omfattningen.  
Vi kan tyvärr inte undvika att det uppstår oväsen men för er som 
jobbar natt och behöver sova dagtid så kan vi försöka se till så att 
ni få en extra avisering vilka dagar det väsnas mer så att ni kan 
planera. Hör i så fall av er till styrelsen så försöker vi ordna det. 
Vad gäller vindarna så rekommenderar vi samtliga att se över vad 
dom har på vindarna så att saker som är känsliga eller värdefulla 
flyttas undan då det på en del ställen kommer att behövas att 
rutten spånt byts ut vilket betyder att det finns en risk att sådant 
påverkas. Detta är extra viktigt då saker som förvaras på vinden 
inte är möjliga att försäkra eftersom vindarna inte ingår i 
upplåtelsen. 
Vi vill också påminna om att vara försiktiga med att gå barfota i 
samband med arbetet. RR Takteknik försöker gå med magnet för 
att få upp eventuell spik eller metall men det är fullt möjligt att 
något blir kvar. 
 
  



Gällande källssortering. 
På förekommen anledning vill vi från styrelsen påminna om att 
de kärl som vi har för källsortering vid föreningshuset är för 
förpackningar. Metallförpackningar plastförpackningar och 
pappersförpackningar. Sådant som inte är förpackningsmaterial 
skall inte slängas här. Exempelvis inte diskställ och liknande. 
Likaså skall det som slängs vikas ihop så långt som möjligt dvs att 
slänga en kartong helt utan att vika ihop den är inte OK. Följer 
man inte dessa regler så innebär det extra kostnader för 
föreningen vilket i slutändan kommer att riskera att resultera i 
höjda avgifter för att täcka kostnaderna. 
 
Källargångar. 
På ett flertal ställen så är våra källargångar belamrade med 
föremål då många använder dessa som extra förråd. I dom längor 
som inte har standarstorlek på källarfönstren så innebär detta att 
man inte har någon utrymningsväg vid brand. Vi vill därför be 
samtliga att se över vad som har ställt ut i källargångarna för att 
säkerställa dels att man inte har något som begränsar 
framkomligheten och dels får det inte vara något som är 
brännbart då det bryter mot brandföreskrifterna och därför kan 
komma att behövas rensas bort. 
 
Elektroniska fakturor. 
Fastum har i dagarna gått ut med information om att dom går 
över till elektroniska fakturor. Dvs dom kommer inte längre som 
standard att skicka ut pappersfakturor. Istället läggs fakturorna 
elektroniskt på fastum direkt alternativt som E-faktura till din 
internetbank. Om man redan har E-faktura så behöver man inte 
göra något men om man har pappersfaktura och vill fortsätta att 
ha det så måste man meddela fastum detta vilket såvitt vi förstår 
kommer att vara möjligt mot en extra avgift för fakturahantering. 
 
  



Semestertider. 
Vi går nu in i en period där många av er har semester. Så också 
många av oss i styrelsen. Det kan därför hända att vi inte har 
samma tillgänglighet som vanligt. Dvs det kan hända att 
svarstider på mail mm kan ta lite längre tid än normalt då vi 
kanske inte är hemma eller tillgängliga på samma sätt som vi 
normalt är. Vi ber er därför om förståelse för att svarstiderna kan 
bli något längre än normalt. Vi försöker svara på alla ärenden så 
fort vi kan. Fortsatt gäller att de kommunikationsvägar som gäller 
är mail i första hand och telefon i akuta ärenden. Facebook är 
inte någon av styrelsens officiella kanaler så saker som skrivs där 
kan komma att förbli obesvarade då vi inte har möjlighet till 
någon form av bevakning där. 
 
 

Kalender. 

28 Juni – Nästa styrelsemöte. 
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Kontaktlista 

För felanmälan och fastighetsskötsel, kontakta EFS AB: 
EFS Kundtjänst tel 08 - 580 119 50  

Mån-Tor kl 08 -16, Fre kl 08-14, lunchstängt kl 11-12 
Felanmälan på nätet: www.efsab.se 

Välj ”Felanmälan” i vänstra kolumnen. 

 
Jourtjänst (alla övriga tider för akuta fel): 0708 - 39 14 79 

För frågor om föreningen, maila helst till:  info@bolinderbyn.se 
 

Det minskar styrelsens arbetsbelastning och ger generellt sett bättre och 
mer exakta svar. Annars nås styrelsen per telefon: 

Ordförande Stefan Barmé 0765 – 26 93 12 

Tvättstugan Patrik Olsson 0735 – 11 35 15 

Ekonomi & låntagning Jan Vestlund 0705 – 11 60 23 

P-platser Johan Dibb 0707 – 77 25 93 

Underhåll och ombyggnader 
Michael Christiansen 
Patrik Olsson 

0706 – 10 25 07  
0735 – 11 35 15 

Föreningslokalen Frida Törnvall 0733 – 24 53 57 

Nyckelärenden 
Lars Robertsson 
Sofi Nilsson 

0707 – 89 69 91 
0702 – 46 89 30 

Miljö och avfall 
Lars Robertsson 
Sofi Nilsson 

0707 – 89 69 91 
0702 – 46 89 30 

Trädgårdsärenden 
Patrik Olsson 
Frida Törnvall 

0735 – 11 35 15 
0733 – 24 53 57 

Lägenhetsöverlåtelser 
Jörgen Westman 
Johan Dibb 

0708 – 86 23 81 
0707 – 77 25 93 

Hemsida Jörgen Westman 0708 – 86 23 81 

 


