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    MÅNADSINFORMATION MAJ 2018 

 

Information från     Styrelsen 

Nya grannar 

Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas 
ni ska trivas: 
(om vi missat någon sedan förra informationen är givetvis 
även ni välkomna) 

 Hanna Lukin  Skogalundsklippan 14 

 John Sikström  Skogalundsklippan 11 

 

På denna och följande sidor finns bl.a. information om 

 Nya grannar 

 Vad har hänt och händer, Föreningsstämman, ny i styrelsen 

 Påpekanden  

 Vem gör vad 

 
De som vill ha ett eget exemplar av månadsinformationen och har tillgång till e-post, 
kan, genom att skriva till skogalundsklippan@bredband.net och uppge sitt namn och 
sin e-postadress, få det ordnat. Om någon inte fått info per e-post på länge, kan det 
bero på att ni har bytt e-postadress, meddela i så fall er nya adress så ska utskicken 
fungera igen.  
Vill man ha ett eget pappersexemplar kan man gå till expeditionen och hämta. 
OBS! På föreningens anslagstavla vid expeditionen, Skogalundsklippan 20B, 
finns alltid upplysningar om vad som gäller i området, ta för vana att regelbundet 
läsa på den. 

Vår hemsida hittar du på http://skogalundsklippan.se/, här finns gott om 
information, bl.a. länkar när man vill boka olika lokaler, länk till felanmälan 
m.m. 

  

mailto:skogalundsklippan@bredband.net
http://skogalundsklippan.se/
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Vad har hänt och händer i området  

Rapport från Föreningsstämman   

Det blev en ny ledamot i styrelsen, i övrigt omval på de poster som skulle 
väljas i år. Efter att vi hållit ett konstituerande styrelsemöte, fick styrelsen 
följande sammansättning:  

Ordförande Sören Lövkvist Omval 2 år  
Vice ordförande och kassör Peter Andersson Kvarstår 1 år  
Sekreterare Bengt Björkman Kvarstår 1 år 
Ledamot   Reine Johansson Nyval 2 år  
Ledamot   Monica Endermark Omval 2 år 
Suppleant   Sture Billroth Omval 1 år 
Suppleant   Päivi Nurminen Omval 1 år 
Suppleant   Kristoffer Enander, Omval 1 år  

På Föreningsstämman antogs också styrelsens förslag till justerade andelstal 
p.g.a. att en ny lägenhet har tillkommit i port 16 (f.d. förskola).  
Stämman röstade också för att styrelsen ska förhandla med bredbandsaktörer 
för att införa kollektivt bredband i föreningen. 

Hans Östlundh har alltså på egen begäran slutat i styrelsen efter ca 12 års 
tjänst. Styrelsen framför ett stort tack för det stora och förtjänstfulla arbete 
han har utfört. 

 
 
Stamspolning 
Stamspolningen pågår för fullt. Relita AB utför jobbet som har 
startat v19 och pågår under tre veckor.  
Särskild information kommer när det blir dags för den port just 
du bor i. 
 

Trattar för fettavskiljning 
Fett är en av de vanligaste orsakerna till att våra avlopp slammar igen. 
I samband med stamspolningen har föreningen införskaffat ett antal trattar 
för fettavskiljning. Det finns så att varje lägenhet får varsin tratt i samband 
med spolningen att använda. Tanken är att man tar t.ex. en tom petflaska 
eller mjölkförpackning som har skruvförslutning, skruvar på tratten, häller 
överblivet fett i flaskan, täpper till tratten som har lock för det och slänger 
förpackningen i hushållssoporna. 
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Kollektivt bredband  

Styrelsen fick, på föreningsstämman 2018-05-08, i uppdrag att förhandla 
med bredbandsaktörer för införande av kollektivt bredband. 

Vi uppmanar nu alla medlemmar att inte teckna nya avtal/förlänga befintliga 
avtal som löper en längre tid då det kan medföra kostnader att avsluta dem.  
 

Asfaltering av gångväg 

Under maj/juni månad kommer gångvägen till trappan att åter asfalteras, ett 
litet asfaltjobb vid boulebanan blir det också efter att belysningen blivit 
kompletterad där. 

 

Bastun har fått en uppfräschning 

Vi har nu genomfört lite uppsnyggningsarbeten i 
bastuutrymmet, målningsarbeten och lite sittmöbler har 
blivit bytta. 
 

Tips om återanvändning av hela prylar istället för att kasta 

I samband med att vi hade containers här så upptäckte vi att det ibland 
kastas saker som är hela och användbara, men kanske inte för den som 
kastade dem. Försök att utnyttja de två allmänna anslagstavlorna och sätt 
upp lappar, det kan hända att någon av dina grannar har användning av det 
som just du inte har användning för. Kolla även med styrelsen om det finns 
användning för din pryl. Då kanske vi minska sopberget lite grann.  

Upphittade saker 

På föreningens expedition har vi samlat upp sådant som har hittats i 
området, men som ingen har kommit och frågat efter. Det är t.ex. nycklar, 
glasögon, byxor, klocka m.m.  

Så ni som har tappat något som kan tänkas ha lämnats in på vår expedition, 
titta in på vår expedition när vi har öppet. Kanske just din grej finns här. 
När det gått några månader så blir vi tvungna att kasta dem. De finns kvar i 3 
månader men sedan är det osäkert. 
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Upplysningar och påpekanden 

 

Laddning av t.ex. elcyklar 

Det blir vanligare med eldrivna fordon, t.ex. cyklar. I samband med 
det vill vi påpeka att det är förbjudet att ladda batterier i våra 
cykelrum. Det strider mot brandsäkerhetsnormerna.  
 

OBS! Absolut förbjudet att förvara föremål i trapphusen. 

Av brandsäkerhetsskäl är det förbjudet att förvara föremål i trapphusen, 
gäller även alla utrymmen utanför era vindsförråd.  

Föreningen kommer att avlägsna alla prylar vilka är placerade i trapphusen. 

Uppstår en situation där brandmän och utrymningspersonal blir hindrade 
p.g.a. att det fanns föremål i vägen kan föreningen bli skadeståndsskyldig. 
Det här är ett myndighetskrav (MSB), respektera detta.  

Om Föreningen har tagit bort felaktigt placerade föremål från trapphusen 
finns de för avhämtning mot beskrivning, ta kontakt med expeditionen. 

Dessutom försvåras städningen om det finns föremål i trapphuset. 

 

Besiktning av lägenhet krävs vid lägenhetsöverlåtelse 

Avflyttningssyn alltid ska utföras innan en lägenhetsöverlåtelse får ske. 
Detta för att skydda föreningen och lägenhetsinnehavaren mot obehagliga 
överraskningar. 

Anmäl alltså till första hand, Christina Schön, 010-442 14 13, att ni tänker 
sälja lägenheten och vill ha en besiktning utförd. Styrelsen kommer inte att 
godkänna överlåtelse förrän det finns ett protokoll på att en avflyttningssyn 
har skett. 
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Ändringar i lägenhet och uteplatser 

Anmäl alltid till styrelsen via blankett (finns på vår hemsida) innan 
arbetet påbörjas när det gäller: 
  
Ombyggnation i lägenhet såsom: 
Våtrumsrenovering, Kök, Balkong, Loftgång, Uteplats m.m.  

Invänta styrelsens klartecken, först därefter kan arbetet påbörjas. 

OBS! Det krävs bygglov från kommunen om man Tänker förändra uteplats, 
glasa in balkong. Det måste numera varje lägenhetsinnehavare söka.  

Glöm inte att informera dina grannar om att det kan bli störande ljud under 
arbetets gång. 

 

Förtydligande vid betalning av hyra för bastu, gästlägenhet, 
föreningslokal 

OBS! Det är mycket viktigt att följande uppgifter alltid finns med: 

-Lägenhetsnr OBS! föreningens 1 till 3-siffriga lägenhetsnr 

-Vad man har hyrt  

-Namn 

-Tid och datum när man hyrde 

Avgiften betalas genom att sätta in hyresbeloppet på Brf. Skogalundsklippan  
i Nackas bankkonto i Swedbank    
clearing nr. 8327–9, kontonummer. 943 863 440–5 
eller via Swish till nr. 123 472 86 89  

OBS! Ej avbokad tid debiteras fullt pris som om den är utnyttjad. 

 
Vad händer om man inte betalar? 

Har man inte betalat sin hyrda del i tid så får man en påminnelse, betalar 
man inte då heller så spärras dennes Tag så att man inte kan boka annat än 
tvättstugetider med den. Den återaktiveras först när föreningen och den som 
slarvat med betalningen har rett ut saken. 
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Så det där med hundar och andra husdjur igen! 

Återigen måste vi påpeka att ni som har husdjur måste ha så bra uppsikt 
över dem att de Inte kissar/förorenar i barnens sandlådor eller lekmiljöer. 

Inte rastas på innergården, det finns skyltar om begränsningarna, respektera 
dem. Är ”olyckan” framme, ta reda på det så att inte barnen får i sig något 
olämpligt. 

Sedan är det självklart för ansvarskännande djurägare att plocka upp efter 
sitt djur så att området hålls så trivsamt och rent som möjligt. 

Det är bara några hundra meter till utmärkta strövområden. 
http://www.Nacka.se/web/Bo_Bygga/Boende/Husdjur/Sidor/storningar.as  
  

 

Grillning 

Den här tiden på året är det många som vill grilla, rök och grillos når lätt 
grannarna och tränger in i deras ventilationsöppningar och är irriterande och 
störande, speciellt för de som har allergiska besvär. Undvik 
tändvätskor, de irriterar mest. 

För grillning gäller, förutom normal hänsyn till sina grannar, 
att om man grillar, helst använder elgrill på sin uteplats 
eller balkong.  

Vill man använda kolgrill så går det bra att använda 
föreningens grillplats uppe vid boulebanan. 

Innan ni grillar, prata med grannarna så att ni är överens. 

 

 

Störningar-renoveringar-ombyggnationer 

Då och då vill de boende renovera eller bygga om sina lägenheter vilket är bra, 
då hålls lägenheterna i bra skick. Det man bör tänka på, förutom att begära  
styrelsens tillstånd innan man påbörjar arbetet är att ta hänsyn till sina 
grannar. Förvarna några dagar i förväg att det kommer att bli lite ljudligt, 
kom gärna överens med dem om vilka tidpunkter som är minst störande, se 
till att koncentrera jobben till dagtid, minimera tiden som tas i anspråk över 
helgern, ta reda på byggspill och annat skräp. 

 

 
  

http://www.nacka.se/
http://www.nacka.se/web/bo_bygga/Sidor/default.aspx
http://www.nacka.se/web/bo_bygga/boende/Sidor/default.aspx
http://www.nacka.se/web/bo_bygga/boende/husdjur/Sidor/default.aspx
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Hämtning av kyl och frys 

Hämtning beställes från Nacka Vatten AB, helst via e-post 
kundservice@nackavatten.se men det går att ringa tel. nr. 08-718 80 00, mot 
en hämtningsavgift, men åker man själv till återvinningscentralen är det 
gratis att lämna, se vidare under Nacka kommuns hemsida. 

Skrymmande sopor (skåp, möbler m.m.), ska hanteras så, att antingen åker 
ni själva till återvinningsstationen med sådana sopor eller så beställer ni 
hämtning enligt ovan. 
 

Österviks återvinningscentral Gamla Saltsjöbadsvägen, infart vid 
Östervik 
Se platsen på InfoVisaren (zoombar karta)  

Öppettider: 
Måndag–torsdag kl.10–19 
Fredag–söndag kl.10–16 

 

BOO återvinningscentral, Boovägen 30  
 Se platsen på InfoVisaren (zoombar karta) 

Öppettider: 
Måndag–torsdag kl.10–19 
Fredag–söndag kl.10–16  

mailto:kundservice@nackavatten.se
http://hotel2.infovisaren.nu/projekt/nacka/InfoVisaren.asp?prodnr=7&dbkey=2tdp2c3d4&zoom=900&symbol=nej&cprgt=nej
http://hotel2.infovisaren.nu/projekt/nacka/InfoVisaren.asp?prodnr=7&dbkey=2vcj2azs4&zoom=800&symbol=nej&cprgt=nej
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Information från styrelsen 
Vem gör vad: 
 
 

Uppgift Namn Telefon/adress Ansvar 

Ordförande Sören Lövkvist 

soren.lovkvist@telia.com 

070-667 88 31  

Skogalundsklippan 16 

Utemiljö 

Vice ordf. 
Kassör 

Peter Andersson 
peter.andersson@vision.se 

070-473 99 01 
Skogalundsklippan 19 

ekonomiförvaltning 

Sekreterare Bengt Björkman 

skogalundsklippan@bredband.net  

    

070-675 39 89 

Skogalundsklippan 13 

Information, överlåtelser 
hiss, förråd 

Ledamot Reine Johansson 
skogalundsklippan@bredband.net  

073-345 04 10 
Skogalundsklippan 15 

Parkering, lekplats, 
boulebana 

Ledamot Monica Endermark 
monica.endermark@bredband.net   

070-667 88 48 
Skogalundsklippan 28 

Tvättstugor, 
föreningslokal, bastu, 
gästlägenhet 

 Föreningsexpedition 20B 
skogalundsklippan@bredband.net  

070-667 88 19 
 

Mån, Ons, Fre 

Suppleant Kristoffer Enander 
kristoffer.enander@hotmail.com  

073-950 80 05 
Skogalundsklippan 17 

 

Suppleant Päivi Nurminen 
paivi.nurminen@comhem.se 
 

073-990 27 11 

Skogalundsklippan 22 

Tvättstugor 
föreningslokal, bastu, 
gästlägenhet,  

Suppleant Sture Billroth  
Skogalundsklippan 19 

Drift, El, Teleteknik, 
brandskydd 

HSB  Kundservice 
service.stockholm@hsb.se  

010-442 11 00 
Medlemsärenden, avtal 
garage/parkering, kölistor 

Förvaltare Christina Schön 
service.stockholm@hsb.se    

010-442 14 13 Samordnar och initierar 
åtgärder alla områden 

 

Får ni inte tag på den ni söker, skriv till skogalundsklippan@bredband.net, 
eller lägg ett meddelande i postlådan i dörren till föreningsexpeditionen, 
Skogalundsklippan 20b. 

Informationen finns även på: 

www.skogalundsklippan.se         
 

Brf Skogalundsklippan                                                                  
 
2018-05-23  

mailto:kjerf@bredband.net
mailto:bengt.bjorkman@mail.bip.net
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mailto:skogalundsklippan@bredband.net
mailto:kristoffer.enander@hotmail.com
mailto:service.stockholm@hsb.se
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