
ATTENTION! This is important information. If you require this information in English, 

please call or e-mail our chairman Jimmy at +46 702601771 or 

larssonhagberg@gmail.com.  

 

Här kommer aktuell information från styrelsen i brf Marskalken 1. 

 

Som tidigare meddelats kommer alla balkonger att saneras från PCB och asbest, som 

bland annat återfinns i isoleringen runt balkongfönstren. Arbetet kommer att utföras av 

Nordstaden/Stark under perioden september till december i år. En tidsplan kommer att 

anslås i trappuppgångarna så fort den är klar, så att alla kan planera enligt nedan.  

 

Viktiga punkter inför detta:  

- Balkongen måste vara helt tömd på saker, möbler osv. Utan undantag.  

- Behöver du hjälp med att tömma balkongen? Då kan Nordstaden hjälpa till! 

OBS! Glöm inte att meddela någon av oss i styrelsen i god tid innan om du 

behöver hjälp.  

- När balkongen är tömd, kommer allt arbete att utföras från utsidan. Med andra 

ord behövs inget tillträde till lägenheten.  

OBS! Undantag från ovanstående är om du har installerat el på balkongen, då 

kommer Stark/Nordstaden att behöva komma in i lägenheten för att utföra vissa 

arbeten.  
 

 

Det har spridits information i våra brevlådor från företag som erbjuder sig att glasa in 

våra balkonger. Styrelsen vill därför påminna om att även om balkonginglasningen är 

något som varje medlem står för, så måste det följa det manér som redan finns.  

För de inglasningar som redan är gjorda sedan tidigare, kommer vi att ta fram ett 

erbjudande via den tidigare leverantören om att byta ut trasiga lister m m. Detta 

kommer dock göras först efter att höstens saneringsprojekt är avslutat.  
 

Vi brukar ha en container per år, under våren. Men då vårens container blev överfull 

redan efter någon dag, kommer vi att ställa upp en ytterligare container i september. Vi 

undersöker möjligheten att ha den låst, så att bara föreningens medlemmar med 

portnyckel kan slänga saker. Mer information och exakta datum kommer via anslag i 

respektive trappuppgång. 

 

Vi har fortsatta problem med grovsoprummet, där det slängs såväl sådant som ska till 

återvinningen (!) som sådant som borde slängas i hushållssoporna (!!). Vi har redan 

infört begränsade öppettider för att komma åt problemen – nästa steg är att dessa tider 

ska vara bemannade av någon som föreningen arvoderar vilket också innebär en 

ytterligare kostnad för föreningen. Det senare är, enligt oss i styrelsen, sista steget innan 

vi tar bort grovsoprummet helt och hållet.  
 

Vid årsmötet i maj valdes en ny styrelse, med både nya och gamla namn. Protokollet 

från stämman samt årsredovisningen finns på hemsidan www.marskalken1.se. Saknar du 

lösenordet för att komma åt medlemssidorna? Kontakta John i styrelsen, helst via e-post 

enjohns@gmail.com  
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