Hem

Välkommen till vår förening!
Föreningen består av 176 bostadsrättslägenheter och finns i
Tegelhagen. Föreningen ligger mycket bra till, med närhet till
bussar, som tar dig till bl.a. Stockholm C, Kista, Sollentuna
C, Danderyd och Helenelunds pendeltågsstation, vilken också
ligger inom promenadavstånd. För den bilburne kommer man
snabbt upp på E4:an.
Tegelhagen ligger nära natur med skog, promenadstråk och
Edsvikens vatten, på bara minuters gångavstånd. Bostadsområdet
är bilfritt och mycket barnvänligt med flera lekplatser. I
omgivningen finns också flertalet dagis och skolor.

Aktuellt
Utbildning poolskötare
Tisdagen den 4 juni är det utbildning för poolskötare kl.
18:30. Samling vid poolrummet.

Insamling av e-postadresser
Vi kommer att börja skicka information via e-post. Detta
sparar både, tid, pengar och miljö. Du som inte vill lämna
eller har en e-postadress kommer att kunna läsa informationen
vid tvättstugorna.
För att registrera din e-post: klicka här

Kallelse till extra stämma
Med anledning av att vi är tvungna att göra några mindre
ändringar i våra nya stadgar kallar till en extra stämma den
21 mars kl. 18:00. Den andra extrastämman, som är nödvändig
för att besluta om stadgeändringar, kommer att hållas på
städdagen den 4 maj kl. 09:00. Förslag till nya stadgar kan du
ladda ner här. Kallelse och stadgeförslaget delas även ut till
samtliga hushåll.

Nya regler avseende förändring i bostadsrätt
På styrelsemötet den 20 december beslutade styrelsen om nya
regler avseende förändring i bostadsrätt. Läs om de nya
reglerna under “Reparationer och underhåll”.

Gasol för hem och fritid
Varje år inträffar ett antal olyckor i samband med att
privatpersoner använder gasol. De flesta tillbud sker vid
användning av gasolgrillar, men incidenter i husvagnar och
husbilar förekommer också. Ofta resulterar dessa olyckor i
bränder och brännskador.
I flerbostadshus får endast gasolbehållare med volym som är
mindre än 5 liter hanteras (blå campingbehållare). Behovet av
gasol avgör antal flaskor, vilket vanligtvis innebär två
stycken, en för drift och en i reserv. Förvaring av behållare
med brandfarlig gas på vind, i källarförråd och garage i
flerbostadshus eller för flera hushåll är förbjudet. Det
lämpligaste stället att förvara gasolbehållare i

flerbostadshus är på en balkong, under förutsättning att den
inte är inglasad. På en öppen balkong får behållarstorleken
P11 (max 30 liter) förvaras. Om man vill kan behållarna
förvaras i ett ventilerat plåtskåp för att skydda dem mot
väder och vind.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram en
folder om de bestämmelser som gäller för hantering av gasol i
hemmet, ladda ner här.

Takrenovering
Under hösten 2018 startar takrenoveringen. Läs mer här.

Inbrottsvarning
Polisen i Sollentuna varnar för inbrott. Det har skett flera
stycken under den senaste tiden, läs mer här.

Grannsamverkan
Polisen i Sollentuna informerar, “Här kommer månadsinfo där ni
får information om hur sommaren sett ut i vårt
Lokalpolisområde. Lägg märke till sänkningen gällande antal
inbrott i år på sommaren jämfört mot föregående år.” Läs mer
här.

Branden 16 juli 2018
Måndagen den 16 juli 2018 inträffade en brand i vår förening.
Läs mer här.

