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BUDGETEN FÖR 2009 
 
Styrelsen har fastställt budgeten för 2009, vilket 
innebär en avgiftshöjning fr.o.m. den 1 januari 
2009 med 25%, p.g.a. av kommande 
stambytesprojekt. 
 
Således sker en höjning med en fjärdedel av den 
i Stambyte-info nr 2 redovisade preliminära 
kalkylerade avgiftshöjningen på 100%. 
 
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 
 
 
INRE REPARATIONSFOND 

 
 
Har Du som bostadsrättshavare pengar stående 
på inre reparationsfonden? 
 
Du vet väl att Du kan nyttja dessa medel för inre 
underhåll och reparationer av bostadsrätten som 
t.ex. målning, tapetsering, nya golv, persienner, 
säkerhetsdörr, kyl/frys, spis etc. 
 
 
PRISÄNDRINGAR 
 
Då prisbasbeloppet höjs fr.o.m. 1 januari 2009 
har styrelsen beslutat om avgiftshöjning, från 
samma datum, av överlåtelseavgiften till 1 070 
kr (tidigare 1 000 kr) och pantsättningsavgiften 
till 428 kr/pantsättning (tidigare 400 kr/ 
pantsättning). 
 
 
 
 
 
 

YTTERTAKEN 
 

 
 
Arbetet med omläggning av yttertaken fortlöper 
planenligt. Hus A (Infanterigatan 4-6) beräknas 
vara klart vecka 44 om väderleken så tillåter. 
 
Hus E (Infanterigatan 1-5) påbörjades vecka 42 
och beräknas vara klart vecka 51. Därefter blir 
det ett uppehåll med takarbeten under 
storhelgerna. Arbetet med hus D (Infanterigatan 
7-11) och hus G (Ingentingsgatan 5-7) påbörjas 
vecka 2, 2009. 
 
Många av er har redan märkt att 
framkomligheten är periodvis begränsad kring de 
hus där arbete pågår. Separata aviseringar om 
detta sänds ut till berörda hus. 
 
Förvaltningen och LW Plåtslageri AB har 
ambitionen att avisera i rimlig tid, dock kan det 
beroende på väderlek och hur arbetet fortlöper 
bli kort framförhållning i aviseringarna. 
 
Vi hoppas att du som boende har förståelse och 
tålamod med detta.  
 
Taken kommer att bytas i följande turordning 
(preliminärt): 
 
1. Infanterigatan 4-6 (hus A) 
2. Infanterigatan 1-5 (hus E) 
3. Infanterigatan 7-11 (hus D) 
4. Ingentingsgatan 5-7 (hus G) 
5. Infanterigatan 13-19 (hus C)  
6. Infanterigatan 21-29 (hus B) 
7. Infanterigatan 8 (hus H) 
8. Armégatan 8-30 (hus F) 
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Samtliga hus beräknas vara klara senast 
den 30 oktober 2009.               
 
 
BILTVÄTTGARAGEN 
 

 
 
Vi har tidigare informerat om att biltvättgaragen 
tillsvidare är stängda på grund av beslut från 
Solna stads Miljö- och hälsoskyddsförvaltning.  
 
I samband med utredningen av befintlig 
reningsanläggning skall provtagningar av avlopp 
genomföras och detta skall ske under en 
begränsad period under höst/vinter då 
biltvättgaragen används frekvent. Föreningen 
kommer att låta ett begränsat antal personer få 
nyttja ett av biltvättgaragen gratis. Som 
motprestation måste du då tvätta din bil minst en 
gång per vecka. Provperioden är ca 1-1,5 månad. 
Du som är intresserad av att få nyttja 
biltvättgaragen under mätningsperioden januari-
februari 2009 kontaktar förvaltningskontoret på 
tel 08-27 95 54 eller via e-post: 
brfpampas@telia.com 
 
Begränsat antal personer får delta, först till 
kvarn…..  
 
I övrigt gäller fortfarande följande: 
Ej utnyttjade polletter återköps av föreningen, 
kontakta förvaltningskontoret. 
 
Vi kan i dagsläget inte lämna besked om 
huruvida biltvättgaragen kommer att öppnas igen 
eller inte. 
 
 
 
 
 
 

VATTENAVSTÄNGNINGAR 2009 
 

 
 
För boende som anlitar rörmokare kan och måste 
eventuella åtgärder, efter förhandsanmälan till 
förvaltningen, ske vid ordinarie avstängnings-
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 
ske som tidigare genom information på 
anslagstavlorna i portarna samt i varje lägenhets 
brevlåda. Tidslängden för varje 
vattenavstängning kommer att variera beroende 
på antalet jobb och deras omfattning. 
 
Datum för ordinarie vattenavstängning för 
perioden januari-december 2009: 
 
Hus A (Infanterigatan 4-6) 

8/1, 29/1, 19/2, 12/3, 2/4, 23/4, 14/5, 4/6, 25/6, 
16/7, 6/8, 27/8, 17/9, 8/10, 29/10, 19/11 och 
10/12. 
 
Hus B (Infanterigatan 21-29) 
8/1, 29/1, 19/2, 12/3, 2/4, 23/4, 14/5, 4/6, 25/6, 
16/7, 6/8, 27/8, 17/9, 8/10, 29/10, 19/11 och 
10/12. 
 
Hus C (Infanterigatan 13-19) 

15/1, 5/2, 26/2, 19/3, 8/4, 29/4, 19/5, 11/6, 2/7, 
23/7, 13/8, 3/9, 24/9, 15/10, 5/11, 26/11 och 
17/12 
 
Hus D (Infanterigatan 7-11) 

15/1, 5/2, 26/2, 19/3, 8/4, 29/4, 19/5, 11/6, 2/7, 
23/7, 13/8, 3/9, 24/9, 15/10, 5/11, 26/11 och 
17/12 
 
Hus E (Infanterigatan 1-5) 

22/1, 12/2, 5/3, 26/3, 16/4, 7/5, 28/5, 18/6, 9/7, 
30/7, 20/8, 10/9, 1/10, 22/10, 12/11, 3/12, 22/12 
 



Hus F (Armégatan 8-30) 

22/1, 12/2, 5/3, 26/3, 16/4, 7/5, 28/5, 18/6, 9/7, 
30/7, 20/8, 10/9, 1/10, 22/10, 12/11, 3/12, 22/12 
 
Hus G (Ingentingsgatan 5-7) 

15/1, 5/2, 26/2, 19/3, 8/4, 29/4, 19/5, 11/6, 2/7, 
23/7, 13/8, 3/9, 24/9, 15/10, 5/11, 26/11 och 
17/12 
 
 

STOPP I AVLOPP ELLER 
DROPPANDE KRAN? 
 
Om Du får dålig avrinning eller stopp i köks- 
och badrumsavlopp ber vi Dig omgående anmäla 
detta till förvaltningskontoret för åtgärd, allt för 
att minska risken för vattenskador. Vi ber alla 
boende att i största möjliga mån INTE använda 
kaustiksoda, då den stelnar och blir som betong – 
våra fastighetsskötare får då slå sönder det i 
klumpar och detta kan skada avloppsrören. 
Dessutom kan kaustiksoda ge frätskador på 
huden. Skulle Du trots allt ha använt kaustiksoda 
så MÅSTE Du tala om det för fastighetsskötarna 
innan de påbörjar rensning. 
 
 

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 
2008-09-16 
 
Stambytesprojekt 
 

 
 
Extra föreningsstämma hölls i Filadelfiakyrkan 
tisdagen den 16 september avseende föreningens 
övertagande av ansvaret för nödvändiga 
ändringar i badrum, kök och separat toalett i 
samband med stambyte. 
 
Mer om detta kan du läsa i Stambyte-info nr 4. 
 
 
 
 

           ***  VIKTIGT  *** 
HEM- OCH 
BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 
 
Man vet aldrig när, var och hur en vattenskada 
uppstår och därför vill vi återigen poängtera hur 
viktigt det är att du som bostadsrättshavare har 
en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. 
 
 
PISKBALKONGERNA 
 
Under pågående tak- och stambytesprojekt 
kommer piskbalkongerna att stängas, då dessa 
behöver tas i anspråk för förvaring av 
byggmaterial. 
 
 
LÄGENHETSINBROTT 
 

 
 
Som vi tidigare anslagit i portarna har tyvärr en 
lägenhet råkat ut för inbrott, varför vi vill att alla 
boende skall vara uppmärksamma på personer 
som rör sig i husen. 
 
Glöm inte att kontrollera att du låst 
lägenhetsdörren ordentligt. Detta gäller även 
dörrar till husets allmänna utrymmen t ex 
tvättstugor, vindar, cykelrum osv. 
 
För dig som inte redan har en säkerhetsdörr har 
föreningen tillsammans med Abax Dörrsystem 
AB tagit fram ett erbjudande om säkerhetsdörr 
(klass 3) till ett resonabelt pris. 
 
Ett erbjudande kommer inom kort att delas ut i 
brevlådorna. 
 
 
 
 
 
 



MATNING AV FÅGLAR ETC 
 

 
 
Även om Du är djurvän – mata inte fåglarna. I 
alla fall inte från bostaden eller på själva marken 
i närområdet kring husen! Fåglarna smutsar ned 
och tappad fågelmat lockar till sig råttor. Dina 
grannar uppskattar definitivt inte att få sina 
balkonger och fönster nersmutsade. 
 
Förvaltningen jobbar kontinuerligt med att 
förhindra skadedjur (råttor etc) inom föreningen. 
Det arbetet försvåras om Du matar fåglar etc på 
olämpligt sätt och ställe. 
 
 
DÖRRSKYLTAR 
 

 
 
En del av våra boende kanske inte är lika förtjust 
i att få reklam som andra. Som information kan 
nämnas att på förvaltningskontoret kan man till 
självkostnadspris (svart/vit f n 25 kr och färg 30 
kr) köpa skyltar ”Ingen reklam, Tack!”. 
 
För att citera en motionär från 2005 ”så ser det 
trevligare ut” med enhetliga skyltar istället för 
handskrivna lappar. 
 
 
MARKOMRÅDET 
 
Asfaltering 
Under höst/vinter kommer asfaltsytorna att ses 
över för lagning av sprickor och s.k. potthål. 
 
Parkeringsplatserna 
Uppmålning av parkeringsplatsernas gula 
markeringar påbörjades under hösten och 
kommer att slutföras efter vintern. 

GROVSOPSCONTAINER 
VINTERN 2009 
 
Den 17-18 januari 2009 kommer 
grovsopscontainrar att finnas uppställda i 
parkrondellerna Infanterigatan 7 och 23. Boende 
(ej företag, kommun etc) har där möjlighet att 
slänga julgranar och grovsopor som man sparat 
under hösten/vintern. Byggavfall, t.ex. efter 
lägenhetsrenoveringar, är inte tillåtet att slänga i 
containrarna. Det är inte heller tillåtet att slänga 
kartonger och elavfall, dessa slängs i 
miljöstationen längst ner på Infanterigatan 
respektive elskrotrummet på Infanterigatan 6. 
 
 
JULGRANAR PÅ GÅRDARNA 
 

 
 
Till första advent kommer traditionsenligt 
julgranar att ställas upp på gårdarna vid 
Infanterigatan 6, 7 och 23 samt innergården 
Armégatan 10-28 
 
 
 
 
Styrelse och förvaltning 


