
  
INFORMATION FRÅN STYRELSEN 

  

Fastighetsskötare (teknisk förvaltning) 

Vi har de senaste åren haft Norra Stockholms Fastighetsförvaltning (NSFF) 
som teknisk förvaltare, som fungerat mycket bra. NSFF har blivit uppköpta 
av ett företag som heter Okin. De nya ägarna avser inte att ändra på något, 
utan vi har kvar Bengt och Madeleine som ansikte mot oss. Tyvärr får de 
inte ha kvar lokalen de hyr av Brf Marskalken 7, utan flyttar ett par hundra 
meter till Armégatan 89. Mer information kommer snart från de nya ägarna. 

Advent och jul 

Vi närmar oss nu adventstid och då skapar många av oss stämning med 
glögg, pepparkakor och levande ljus. Kontrollera att era brandvarnare 
fungerar – det är er skyldighet att ha fungerande brandvarnare. Behöver ni 
hjälp så kontakta vår tekniske förvaltare. 

Grovsoprummet 

Kom ihåg att använda kommunens sortering för papp, tidningar, plast, 
metall och glas vid T-banan. Efter senaste informationsbrev har det blivit 
mycket bättre när det gäller hur grovsoprummen används. Detta ledde till att 
de inte behövt stängas. TACK! 

Container 

Eftersom det var så uppskattat med en stor container uppställd under ca en 
vecka, kommer det en container under våren igen. Exakt datum är inte 
bestämt, men det blir sannolikt i april efter påsk. 

Passagen mellan 34:an och 36:an 

Det är absolut förbjudet att parkera i passagen mellan 34 och 36. Grunden 
är inte gjord för den belastning en bil innebär. Behöver man köra fram för 
att lasta av måste man stanna utanför passagen. Viktigt är att snabbt flytta 
fordonet då det är viktigt att utryckningsfordon kan ta sig fram. 

Försättsblad till nya stadgarna 

Tyvärr blev det fel i försättsbladet till nya stadgarna. Därför skickas ett 
korrigerat försättsblad med korrekta datum. Byt ut försättsbladet till 
stadgarna med det nu bifogade. 

 

Avslutar med att be alla vara uppmärksamma på att porten stängs, så att inte 
obehöriga tar sig in. 
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