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Vårmingel 14/5 

Vi träffas allihopa ute på gården för vårmingel 14/5. Styrelsen bjuder på korvgrillning. 

 

Störningsjouren - att tänka på 

Än en gång vill vi tydliggöra vad som gäller vid festligheter och kontakt med 

Störningsjouren. Planerar du eller ni festligheter, tänk på följande: 

 

- Prata med dina grannar innan du ska ha fest eller meddela genom att sätta upp en 

lapp i trapphuset eller i hissen. Uppmana dina grannar att höra av sig till dig om det 

blir för högljutt. Respektera också föreningens trivselregler som säger att det i princip 

ska vara tyst efter kl. 22.00 oavsett veckodag. På så vis undviker vi alla att någon störs 

eller klagomål. Blir du kontaktad av Störningsjouren och det visar sig att du bryter 

mot föreningens trivselregler kommer du debiteras kostnaden för utryckningen. 

 

- Om du som granne blir störd är det mycket viktigt att du först kontaktar den som 

stör och ber dem dämpa sig.  Har du inte gjort detta innan du ringer Störningsjouren 

kommer du själv att debiteras kostnaden för utryckningen. Skälet till detta är att 

undvika onödiga utryckningar.  

 

Ledig plats i “odlingsklubben” 

Föreningen har tio stycken pallkragar, dom är placerade mellan hus A och B. Det 

finns nu några lediga pallkragar i odlingsklubben. Kontakta ansvarig Mia Säll på 

mia.s@brfbygatan.se för att boka din plats. Först till kvarn gäller! 

 

 

Årsstämman och nya styrelsen 

Vid vår digitala årsstämman deltog totalt 22 personer digitalt och 10 stycken via 

poströster. Vi välkomnar tre nya personer i styrelsen och tackar Mia och Michael som 

avgår från sina uppdrag. 

 

mailto:mia.s@brfbygatan.se


Skräp i källargång - kasta! 

Det är absolut förbjudet att ställa gamla möbler, kartonger eller något som helst 

skräp i våra källargångar eller trapphus. Källargång och trapphus måste hållas fria vid 

risk för brand och även när vissa av källargångarna behöver användas som 

skyddsrum. Det finns ett grovsoprum att slänga skräp och större föremål i. 

Öppettider finns på grovsoprummets dörr. Ni som vet med er att ni ställt skräp i 

källargången, kasta detta på rätt plats. 

 

Uppdatera kontaktinformation i HSB-portalen 

Påminnelse att uppdatera dina kontaktuppgifter i HSB-portalen inför införandet 

av nytt passersystem, i och med kommande trapphusrenovering. Kontaktuppgifter 

till er för porttelefon kommer hämtas via HSB-portalen. I dagsläget går det enbart att 

ange kontaktuppgifter för en person i hushållet i HSB-portalen. När passersystem 

installerats kommer det gå att lägga till kontaktuppgifter för fler personer i hushållet, 

exempelvis om du har barn som också behöver kunna släppa in utomstående. 

För att uppdatera er kontaktinformation i HSB-portalen: 

1. Besök https://www.hsb.se/stockholm/. Högst upp till höger på hemsidan klickar du 

på “Logga in”. Du kan antingen logga in med mobilt BankID, BankID eller 

användarnamn och lösenord.  

2. När du är inloggad klickar du på “Mina sidor”, högst upp till höger.  

3. Klicka på rubriken “Min profil” i listen längst ut till höger. Nu kan du se dina 

kontaktuppgifter som HSB har till dig och uppdatera ditt telefonnummer och din 

mailadress.  

Kan du inte uppdatera din kontaktinformation? Vänligen kontakta HSB Stockholm via 

deras kontaktformulär, https://www.hsb.se/stockholm/om-hsb/kontakt/kontakt/ 

 

 
 

 

Allmänt: Vid frågor kring nycklar, se föreningens hemsida brfbygatan.se  - övrig information. Frågor om felanmälan 

hänvisas till MH Drift, kontaktuppgifter finns på föreningens hemsida. Frågor om avgift hänvisas direkt till HSB. 

 

https://www.hsb.se/stockholm/
https://www.hsb.se/stockholm/om-hsb/kontakt/kontakt/
https://brfbygatan.bostadsratterna.se/

