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Årsstämma 2020 
Det är inte mycket som är ”som vanligt” den här våren. Även 
årets stämma påverkas av den rådande pandemin. 

Stämman kommer hållas den 24/6 i Ekensbergskyrkan med max 
50 närvarande personer inkl. extern revisor och 
stämmoordförande. OBS! Rätt mejladress för anmälan och 
poströst: kansliet@brfdikten2.se 

Vi har utökat möjligheten med fullmakter till att man kan vara 
ombud för tre andra medlemmar och vi inför även poströstning. 
Allt för att så många som möjligt ska ha möjlighet att påverka 
utan att vi riskerar vår hälsa. 

All information har delats ut till alla medlemmar tillsammans 
med kallelsen. 

Garaget avstängt i sommar 
Snart är det dags för renoveringen av garagerampen. Detta 
p.g.a. att nedfarten håller på att vittra sönder. Under rampen 
finns vår undercentral där vi bl.a. producerar vårt varmvatten. 

Den 22 juni stänger vi garaget för in- och utfart, man kommer 
alltså varken kunna gå eller köra in/ut. Arbetet beräknas hålla på 
i åtta veckor, till den 17/8. 
Vi stänger inte bara garaget utan även källardörren till V 11, så 
barnvagnar och cyklar måste tas via huvudentrén på gården. 

Matavfallsbehållarna kommer tills vidare flyttas upp till gården 
vid vintersandlådan, vid nedfarten. 

Den nya nedfarten kommer att vara uppvärmd och snöfri under 
vintertid. 

Vill du söka boendeparkering gör du det enklast på Solna 
kommuns hemsida. 
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Grillsäsong 

Våren är här och många är 
grillsugna. Därför har vi köpt in 
två nya grillar till gården så vi 
slipper trängas. De kommer 
monteras ihop inom kort. 

Tänk på, om du grillar på 
balkongen, att dina grannar 
tycker det är okej. Respektera 
om de skulle ha åsikter om det. 
Sunt förnuft gäller och var 
försiktiga. 

Stäng dörren! 

Vi vill verkligen påminna om 
vikten av att se till att alla dörrar 
stängs ordentligt bakom er. Vi 
har under ett halvår haft två 
förrådsinbrott. Våga fråga, om ni 
ser folk i våra fastigheter som ni 
inte känner igen och som inte 
verkar hemmahörande här. 

Rökförbud 

Styrelsen har på senaste 
styrelsemötet beslutat att införa 
rökförbud utanför våra entréer . 
Detta för att förhindra ned-
skräpning och att röklukt följer 
ventilationen in i våra lokaler, 
vilket är en olägenhet för våra 
boende och lokalhyresgäster. 

Rökare hänvisas till statyn på 
gården och, allra helst, till 
trottoarerna utanför föreningens 
mark. Läs gärna mer på 
lapparna som sitter uppsatta i 
portarna. 
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Solceller 
En liten uppdatering om hur arbetet med solcellerna fortgår. 

Virebergsvägen 11 och Brommavägen är helt klara med 
monteringen av solcellspanelerna. Takomläggningen på V.9 är 
helt klart och nu är det dags för montering av panelerna. Nu är vi 
inte långt ifrån att börja producera egen el, så vi får hoppas på 
en riktig solig vår och sommar! 

 

Hissar 
En liten uppdatering om hur arbetet med hissarna fortgår. 

Det är fortfarande mycket som måste fixas med innan det stora 
arbetet med hissutbytet kan ske. De senaste veckorna har det 
borrats i både V. 9 och V.11 för kablar som har med TV att göra. 
De har tidigare suttit i hisschaktet men de behöver flyttas för att 
göra plats för de nya hissdörrarna. När omkopplingen görs 
kommer vi tappa TV-signalen en arbetsdag. Det sker den 28/5 
för V. 9 och 29/5 för V. 11.  Brommavägen berörs inte. 

En arbetsgrupp inom styrelsen har som uppgift att ta fram 
förslag på hur hissarna ska se ut invändigt, som sen ska röstas 
igenom av hela styrelsen. De har kommit en bra bit på vägen, 
men än kan vi inte avslöja något.  

Tack! 
Om några veckor kommer en ny styrelse väljas och vi som sitter i 
styrelsen idag vill tacka för oss och 
önska alla en riktigt skön annalkande 
sommar. 
Ta hand om er, ta hand om varandra!
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Hobbyrummen 

Hänger regnet i luften och du 
inte riktigt känner för att stå och 
trängas på gymmet nu i Corona-
tider? Passa på att gå ner till 
gymmet på Brommavägen och 
riv av ett enklare träningspass! 
Eller ta med grannen (om ni är 
friska så klart) och spela lite 
pingis (perfekt avstånd mellan 
varandra!) Eller starta upp nåt 
litet byggprojekt hemma och 
använd verkstan och målar-
rummet. Det är öppet för alla 
våra boende och alla städar så 
klart efter sig. 

Det har tyvärr blivit lite mycket 
fritidsgård där nere, ungdomar 
som mest bara hänger. Det är 
okej men det ska inte synas att 
man varit där när man lämnar 
lokalerna. Det gäller så klart alla. 

Hyra p-plats? 

Föreningen har fr.o.m. den 1/6 
en MC-plats ledig i garaget. Vi 
kommer även inom kort ha en 
liten p-plats ledig, med plats för 
en mindre bil, typ mopedbil/
Smart-car. Den finns på ute-
parkeringen. Skicka ett mejl till 
kansliet vid intresse. 

Gränsgaraget låter hälsa att de 
har fyra parkeringsplatser att 
hyra ut i deras garage, två har 
laddstolpar för elbilar. De är 
lediga fr.o.m. 1/6 och tills vidare. 
Vid intresse, gå förbi verkstaden 
(Hagbyvägen 1, genom port 4 
och 5) och prata med Micke, 
eller ring på 070-757 63 95. 

Kontakt 

Kansliet håller stängt tills vidare 
p.g.a. Covid-19. 
Telefon: 08- 27 72 34 
Mejl: kansliet@brfdikten2.se  
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