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Som Winston Churchill en gång sa: ”Aldrig har så många haft så få att tacka för så 

mycket”. Vår förening utgörs av en liten styrelse som företräder omkring 375 medlemmar i 

frågor som rör förenings bästa. Vi är i stort behov av nya ledamöter i styrelsen och 

söker dig som vill engagera sig i att vår förening lever vidare. Saknas styrelse helt eller 

om vi inte får ihop tillräckligt många ledamöter kan det innebära att vår förening i slutändan 

måste avvecklas.  

En bostadsrättsförening är beroende av medlemmarnas (dvs delägarnas) engagemang för 

att kunna fungera. Vi vet att det finns användbara kunskaper hos våra medlemmar som kan 

komma till nytta för alla i vår förening. Har du ekonomiska kunskaper ser vi väldigt gärna att 

du anmäler intresse, vi välkomnar dock alla som är engagerade att söka. Du behövs! 

Vad innebär det att engagera sig i styrelsen? Uppdraget är att företräda medlemmars frågor 

och arbeta för föreningens bästa. Du kan också engagera dig i något extra som du brinner 

för i föreningen eller som du vill utveckla. Styrelsen ses en gång per månad och fattar beslut 

i frågor som rör den tekniska förvaltningen av föreningen, den ekonomiska förvaltningen och 

hur våra gemensamma utrymmen ska användas. 

Hur lämnar jag intresse? Du hör av dig direkt till våra valberedare ulf.peterson@ownit.nu, 

barbara.sabom@gmail.com eller davidvonmartens@gmail.com. Valberedningen kallar 

sedan till ett kort möte med dig där de vill veta lite om din bakgrund och vilka kunskaper du 

har. Du får också möjlighet att ställa frågor om vad styrelsens arbete innebär. Godkänner 

valberedningen dig som kandidat nomineras du som ledamöter vid föreningens årsstämma 

år 2022.  

Avgiftshöjning 

Varje år fattas beslut om hur hög månadsavgiften ska vara för våra bostadsrätter. För att 

hänga med i kostnadsökningar av olika tjänster som vår förening bekostar är beslut taget att 

månadsavgiften höjs med 2 % från 2022-01-01. Från 2022-07-01 sker ytterligare höjning om 

1 %.  

Container under julen för avfall 

Från 23-27:e december finns det en container som står ut på vår gård för att slänga 

presentpapper i. Under 5-12:e januari finns container där ni kan slänga julgranen. Vill ni 

slänga er julgran utanför perioden kan ni kolla in Solna stads hemsida för 

uppsamlingsplatser av julgran. Där finns också information om var och när Solna stad 

erbjuder mobila återvinningsstationer för grovavfall, elavfall och farligt avfall i närheten av 

oss.  
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Ny kod till soprum och entréer 

Påminnelse om att nya koder gäller till soprummen och våra entréer. Koder till respektive 

entréer har ni meddelats om i ett separat utskick. Viktigt är att inte lämna ut koderna till 

obehöriga. 

Viktig info om renoveringar 
Som ett led i utredningen av stammarna i våra fastigheter inför ett framtida stambyte har 

styrelsen i samarbete med MH Drift tagit beslut att införa ett stopp för ALLA renoveringar 

som innefattar ingrepp i stående stammar. Skälet är att skydda vår fastighet och grannar 

mot allvarliga vattenläckor och vattenskador som kan uppstå som följd av ingrepp i våra 

gamla stammar. Detta innebär att MH Drift och styrelsen INTE kommer att godkänna några 

sådana ansökningar för ombyggnad/renoveringar. Detta med omedelbar verkan.  Har ni 

frågor angående detta går det bra att kontakta styrelsen eller MH Drift. Kontaktinformation 

finns på hemsidan https://brfbygatan.se 

 

 

 

 

Styrelsen önskar alla medlemmar god jul och gott nytt år!  

Glöm inte att släcka era levande ljus.  

 

 

 

 

 

Allmänt: Vid frågor kring nycklar, se föreningens hemsida https://brfbygatan.se   
- övrig information. Frågor om felanmälan hänvisas till MH Drift, kontaktuppgifter finns på föreningens 

hemsida. Frågor som rör avgift/hyror hänvisas direkt till HSB. 
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