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Årsstämma 2021. 
Årsstämman som var den 29 april gick bra och smidigt även fast det var första gången den var digital. 
Det är nog något vi kommer få vänja oss vid mer i framtiden. 
 
Den sista tiden har deltagandet på våra årsstämmor minskat, i år var det väldigt få till antalet och det 
var inte många fler förra året. Styrelsen vill påpeka att det är viktigt att så många som möjligt deltar för 
att ha en så bra och fungerande förening som möjligt, man kan ställa frågor, innan stämman lägga in 
om motioner, träffa medlemmar, mm. 
Det borde vara i allas intresse att man som medlem intresserar sig för föreningen vi alla bor i. 
Hoppas på bättre uppslutning till nästa år. 
 
Gårdar. 
Nu börjar snart grillsäsongen och då är det viktigt att tänka på brandrisken vid grillning. 
Också viktigt att den svalnat ordentligt, det kan finnas risk för brandskada om man tar på en het grill. 
Viktigt är att man tar med sig allt skräp och matrester efter grillning så att INTE råttorna får tag i det. 
 
Sopkärl. 
Rengöring av våra sopkärl i soprummen är beställt och kommer utföras inom kort. 
 
Planteringskragar. 
Nu är alla planteringskragar upptagna, inga lediga kvar, det var tydligen populärt. 
Om du är intresserad av planteringskrage, lyssna med Mia om hur det ser ut: mia.s@brfbygatan.se 
 
Skyltning. 
När det gäller skyltning från stora parkeringen om hur man kommer ner till husen med taxi, 
transporter, matleveranser mm, så är Solna stad som i första hand har ansvar för skyltning. 
Den senaste informationen om detta är att Solna Kommun medger att skyltningen är undermålig och 
dom kommer att se över detta med ny skyltning, vilket låter bra. 
 
Cykelförvaring. 
Första steget i cykelförvaring blir att ersätta cykelställen utanför hus F port 35-39, kommer inom kort. 

 
Rökning. 
Nu när värmen och sommaren är på gång, så är det många som vistas på sina balkonger, och då är 
det inte så trevligt att andas in cigarrettrök från sina grannar,  
så ni rökare visa lite hänsyn till era grannar. 
 
Styrelsemedlemmar. 
Vi får tacka David von Martens för sin tid i styrelsen och välkomnar 3 nya styrelsemedlemmar:  
Sofie Svensson, Anna-Christin Andersson och Dragan Mitrovic. 

                                                                                          
 
 


