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BUDGETEN FÖR 2010 OCH 
ÄNDRADE ÅRSAVGIFTER 
 

Styrelsen har fastställt budgeten för 2010, vilket 

innebär en avgiftshöjning fr.o.m. den 1 januari 

2010 med 20%, p.g.a. pågående 

stambytesprojekt. 

 

Således sker nu den andra höjningen med en 

fjärdedel av den i Stambyte-info nr 2 redovisade 

preliminära kalkylerade avgiftshöjningen på 

100% på 2008 års avgiftsnivå. 
 

Vi rekommenderar avgifts- och hyresbetalningar 

via autogiro. Du som önskar betala din 

avgift/hyra via autogiro kan hämta blanketter på 

förvaltningskontoret eller ladda ner från 

hemsidan www.hsb.se/stockholm/pampas 

 

 

PRISÄNDRINGAR 
 

Eftersom prisbasbeloppet sänks fr.o.m. 1 januari 

2010 har styrelsen beslutat om sänkning, från 

samma datum, av överlåtelseavgiften till 

1 060 kr (tidigare 1 070 kr) och pantsättnings-

avgiften till 424 kr/pantsättning (tidigare 428 kr/ 

pantsättning). 

 
 

NY HSB-LEDAMOT I STYRELSEN 
 

Då nuvarande HSB-ledamot, Thomas Odelius, 

avsagt sig sitt uppdrag i föreningens styrelse från 

2009-12-31 har HSB Stockholm utsett Ola 

Thored, jurist hos HSB Riksförbund, som 

efterträdare. Styrelse och förvaltare tackar 

Thomas Odelius för sitt mångåriga engagemang 

och sina djupa juridiska kunskaper. 

 

 

  

 

 

 

 

 

GROVSOPSCONTAINER 
UNDER 2010 
 

Grovsopscontainrar kommer att finnas uppställda 

i parkrondellerna Infanterigatan 7 och 23 

följande datum: 

- 16-17 januari, 

- 22-23 maj, 

- 11-12 september. 

 

Boende (ej företag, kommun etc) har där 

möjlighet att slänga grovsopor. Byggavfall, t.ex. 

efter lägenhetsrenoveringar, är inte tillåtet att 

slänga i containrarna. Det är inte heller tillåtet att 

slänga bildäck. 

 

Kartonger skall heller inte slängas i 

grovsopscontainerna utan slängas i 

miljöstationen längst ner på Infanterigatan.  

Elavfall skall lämnas i elskrotrummet på 

Infanterigatan 6.  Kyl, frys, golvdiskmaskiner, 

spisar får inte slängas i elskrotrummet, dessa 

skall du se till att de transporteras till 

återvinningstation. 

 

 

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 
2010 
 

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas 

den 21 april 2010 i Tallbackaskolans aula, 

Kristinelundsvägen 1 i Solna. 

 

 

VATTENAVSTÄNGNINGAR 2010 
(ej F- och G-husen, Armégatan 8-30 och 
Ingentingsgatan 5-7) 
 

 
 

För boende som anlitar rörmokare kan och måste 

eventuella åtgärder, efter förhandsanmälan till 

förvaltningen, ske vid ordinarie avstängnings-

HSB Bostadsrättsförening 

PAMPAS i Solna 
Tel 08-279554 

e-post: brfpampas@comhem.se 

www.hsb.se/stockholm/pampas 

http://www.hsb.se/stockholm/pampas


tidpunkter. Den boende har således inte 

möjlighet att få vattenavstängning vid annan 

tidpunkt än de ordinarie tiderna för 

vattenavstängning. 

 

Avisering inför varje avstängning kommer att 

som tidigare ske genom information på 

anslagstavlorna i portarna, i varje lägenhets 

brevlåda och på föreningens hemsida. 

Tidslängden för varje vattenavstängning kommer 

att variera beroende på antalet jobb och deras 

omfattning. 

 

Datum för ordinarie vattenavstängning för 

perioden januari-december 2010: 

 

Hus A (Infanterigatan 4-6) 

7/1, 28/1, 18/2, 11/3, (onsdag) 31/3, 22/4, 11/5, 

3/6, 24/6, 5/7.  Inga fler datum för 

vattenavstängningar då lägenheterna har egna 

avstängningsventiler (ballofixer) inne i 

lägenheten efter genomfört stambyte.  

 

Hus B (Infanterigatan 21-29) 

7/1, 28/1, 18/2, 11/3, (onsdag) 31/3, 22/4, 11/5, 

3/6, 24/6, 15/7, 5/8, 26/8, 16/9, 7/10, 28/10, 

18/11 och 9/12. 

 

Hus C (Infanterigatan 13-19) 

14/1, 4/2, 25/2, 18/3, 8/4, 29/4, 20/5, 10/6, 1/7, 

22/7, 12/8, 2/9, 23/9, 14/10, 4/11, 25/11 och 

16/12. 

 

Hus D (Infanterigatan 7-11) 

14/1, 4/2, 25/2, 18/3, 8/4, 29/4, 20/5, 10/6, 1/7, 

22/7, 12/8, 2/9, 23/9, 14/10, 4/11, 25/11 och 

16/12. 

 

Hus E (Infanterigatan 1-5) 

21/1, 11/2, 4/3, 25/3, 15/4, 6/5, 27/5, 17/6, 8/7, 

29/7, 19/8, 9/9, 30/9, 21/10, 11/11, 2/12 och 

(onsdag) 22/12. 

 

För F- och G-husen kommer inga datum att 

finnas för vattenavstängningar då lägenheterna 

har egna avstängningsventiler (ballofixer) inne 

i lägenheten efter genomfört stambyte.  

 

 

 

GLÖM INTE ATT SLÄCKA LJUSEN! 
 

 
Snart står julen inför dörren med allt vad det 

innebär. Vi vill påminna alla om att inte lämna 

ljus obevakade och inte glömma att släcka 

ljusen. 

 

 

God Jul & Gott Nytt År önskas alla 

boende och verksamma företag inom 

föreningen. 

 

Styrelse och förvaltning 


