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Årsstämma 2021 
Årsstämman är den 29:e april klockan 18.30  

I dessa tider så kommer det bli en digital stämma. Det finns flera olika sätt att ha digital stämma på. 

Vi har bokat detta via HSB. Det finns information om hur allt går till på vår hemsida 

www.brfbygatan.se 
 

Gårdar 

En upprustning av våra gårdar kommer att ske under första halvåret, nya picknick bord är beställda 

och kommer att levereras inom kort, allt för att få trevligare gårdar 

Styrelse tittar även mer på vad man kan göra i och på våra gårdar 

Där ingår även att hitta en bra lösning på våra cykelparkeringar 

 

Städning/cykelrensning 

Eftersom pandemin fortfarande pågår i vårt land så kommer vi inte ha dessa aktiviteter, utan det får vi 

knuffa på framtiden, efter att pandemin har släppt taget om oss, vi vill inte ta några risker! 

 

AC-Gruppen   

Gruppen bestående av 4 st. frivilliga medlemmar samt en styrelseledamot har haft ett antal möten. 
Gruppen fick i uppdrag att undersöka olika möjligheter att installera någon form av fast AC i 
lägenheterna och samtidigt kontakta de som anmält intresse efter tidigare förfrågan via Bybladet, för 
att få information om var varje intressent bor i husen.  
De som har övervägande problem med värmen på sommaren är de som bor i de översta våningarna. 
Efter att ha övervägt alternativ som luftvärmepumpar eller fasta AC som kräver ingrepp i fasad samt i 
flera rum för att få fullgod kylning har gruppen tillslut kommit fram till att den mest miljömässigt 
hållbara lösningen blir att testa med solfilm på fönstren. Det finns flera medlemmar i på Bygatan som 
redan har installerat solfilm och har lyckats sänka temperaturen med upp till 10 grader under de 
varmaste sommardagarna.   
  
Nedan kommer en lista med företag som erbjuder montering av solfilm.  
Priserna varierar från ca 1500–1900 per kvm fönster inklusive moms.  
  
Berglunds Glas, Solna  
Emilssons Glasmästeri, Solna  
Emilssons glas/Valesco Teknik, Spånga  
  
Då majoriteten av medlemmarna i AC gruppen anser att solfilm verkar vara en tillräckligt bra lösning 
behövs mer engagerade medlemmar om AC gruppen ska fortsätta existera. Är du intresserat mejla 
gärna styrelsen.  
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Planteringskragar 

http://www.brfbygatan.se/
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För er som kanske inte känner till det, men föreningen har 10st odlingskragar, dom är placerade 

mellan hus A och B. Nu finns det en ledig för den som är intresserad, kontakta Mia Säll för mer 

information, hon nås på: mia.s@brfbygatan.se 

 

Skyltning 

När det gäller skyltning från stora parkeringen om hur man kommer ner till husen med taxi, transporter 

mm, så är Solna stad som i första hand har ansvar för skyltning 

Dom medlemmar som tycker att detta är ett problem, så är det bästa sättet att man vänder sig till 

Solna stad och där framför sina synpunkter 

 

Husdjur 

Det har kommit in klagomål på bl.a. skällande hundar, vilket inte är bra, varken för hunden eller för 

dom grannar som störs av detta 

I dessa tider så är det ganska många som arbetar hemifrån, och som störs av detta,  

tänk på detta ni som har hundar 

Det gäller också om hur husdjuren rastas, det är INTE tillåtet att rasta dom på våra gårdar 

Vi har stora grönområden utanför vårt område vilket passar mycket bättra att rasta sina husdjur på 

än på våra gärdar 

 

Facebook 

Sen ett antal år sen så finnas det en grupp på facebook som heter: Vi som bor i brf Bygatan 

Surfa in där, finns kanske lite att läsa eller själv göra ett inlägg 
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