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JUNI 2008 

 
YTTERTAKEN 
 

 
 
Som vi informerat om tidigare i Pampasnytt nr 
1/2008 kommer yttertaken att läggas om, vilket 
medför att byggnadsställningar kommer att resas 
runt husen (påbörjas preliminärt vecka 31-33). 
Rivningsarbetet av den gamla takplåten påbörjas 
preliminärt vecka 33-35. Arbetet kommer att 
utföras av LW Plåtslageri AB. 
 
Taken kommer att bytas i följande ordning 
(preliminärt): 
 
1. Infanterigatan 4-6 (hus A) 
2. Infanterigatan 1-5 (hus E) 
3. Infanterigatan 7-11 (hus D) 
4. Infanterigatan 13-19 (hus C)  
5. Infanterigatan 21-29 (hus B) 
6. Ingentingsgatan 5-7 (hus G) 
7. Infanterigatan 8 (hus H) 
8. Armégatan 8-30 (hus F) 
 
Samtliga hus beräknas vara klara senast 
den 30 oktober 2009.               
 
BILTVÄTTGARAGEN 
 

 
 
Tillsvidare är biltvättgaragen stängda på grund 
av beslut från Solna stads Miljö- och 

hälsoskyddsförvaltning. Utredning av befintlig 
reningsanläggning samt provtagningar av utsläpp 
skall genomföras. 
 
Ej utnyttjande polletter återköps av föreningen, 
kontakta förvaltningskontoret. 
 
Vi kan i dagsläget inte lämna besked om 
huruvida biltvättgaragen kommer att öppnas igen 
eller inte. 
 
GROVSOPSCONTAINER 
HÖSTEN 2008 
 

Den 13-14 september 2008 kommer 
grovsopscontainrar att finnas uppställda i 
parkrondellerna Infanterigatan 7 och 23. Boende 
(ej företag, kommun etc) har där möjlighet att 
slänga grovsopor som man sparat under 
sommaren. 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. 
 
VATTENAVSTÄNGNINGAR 2008 
 

 
 
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 
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vattenavstängning kommer att variera beroende 
på antalet jobb och dess omfattning. 
 
Datum för ordinarie vattenavstängning för 
perioden juni-december 2008: 
 
Hus A (Infanterigatan 4-6) 

26/6, 17/7, 7/8, 28/8, 18/9, 9/10, 30/10, 20/11, 
11/12. 
 
Hus B (Infanterigatan 21-29) 

26/6, 17/7, 7/8, 28/8, 18/9, 9/10, 30/10, 20/11, 
11/12. 
 
Hus C (Inf.anterigatan 13-19) 

3/7, 24/7, 14/8, 4/9, 25/9, 16/10, 5/11, 27/11, 
18/12. 
 
Hus D (Infanterigatan 7-11) 

3/7, 24/7, 14/8, 4/9, 25/9, 16/10, 5/11, 27/11, 
18/12. 
 
Hus E (Infanterigatan 1-5) 

10/7, 31/7, 21/8, 11/9, 2/10, 23/10, 13/11, 4/12, 
30/12. 
 

Hus F (Armégatan 8-30) 

10/7, 31/7, 21/8, 11/9, 2/10, 23/10, 13/11, 4/12, 
30/12. 
 
Hus G (Ingentingsgatan 5-7) 

26/6, 17/7, 7/8, 28/8, 18/9, 9/10, 30/10, 20/11, 
11/12. 
 
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. 
 
 
 
 

RADON 
 

 
 
Som tidigare informerats i Pampasnytt om för 
höga radonvärden i vissa marklägenheter i hus D 
(Infanterigatan 7-11), kan vi nu informera om att 
samtliga berörda lägenheter nu har godkända 
värden efter ytterligare vidtagna åtgärder. 
Berörda bostadsrättshavarna är informerade. 
 
KVARNKULLENS 
ÅTERVINNINGSCENTRAL 
 

 
 
Återvinningscentralen, Kvarnkullen, på 
Enköpingsvägen 129 i Sundbyberg kommer att 
stängas den 25 juni för att öppnas igen i början 
av 2009. De som berörs av detta är i första hand 
invånarna i Sundbyberg och Solna, som brukar 
åka dit och lämna grovsopor, trädgårdsavfall, 
elektronik, renoveringsavfall, farligt avfall, mm.  
 
Området där återvinningscentralen ligger 
exploateras för bebyggelse och vägen till 
anläggningen måste användas av byggföretagen. 
När återvinningscentralen öppnar igen i januari, 
kommer det att finnas en ny tillfartsväg från 



Enköpingsvägen E18 i höjd med Rissnekorset. 
 
Sundbybergs och Solnas invånare hänvisas 
istället fr o m 25/6 till följande 
återvinningscentraler: 
 
Hagby åvc, Frestavägen 10 i Täby 
Måndag - torsdag 6.30-20.00 
Fredag 6.30-15.30 
Lördag - söndag 9.00-16.00 
Driftansvarig: SÖRAB 08-505 804 00  
 
Smedby åvc, Karins väg 2 i Upplands Väsby 
Måndag - fredag 7.00-15.30 
Lördag - söndag 9.00-14.00 
Driftansvarig: SÖRAB 08-505 804 00 
 
Bromma åvc, Linta Gårdsväg 16 i Bromma 
Måndag - torsdag 10.00-20.00 
Fredag - söndag 9.00-17.00 
Driftansvarig: Trafikkontoret, Stockholms stad 
08-508 465 40 
 
Särskilda öppettider gäller vid röda helgdagar! 
 

Källa: www.sorab.se 

 
EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 
 
Extra föreningsstämma kommer att hållas i 
Filadelfiakyrkan (Rörstrandsgatan 5, Stockholm) 
tisdagen den 16 september 2008, kl. 19.00, 
angående kommande stambytesprojekt. 
 
Kallelse kommer att sändas ut i slutet av augusti. 
 
Föreningen kommer, för den som önskar, 
erbjuda busstransport till och från 
Filadelfiakyrkan till ett pris av 20 kr per 
enkelbiljett. Biljetter köper du på 
förvaltningskontoret, Infanterigatan 5, mellan 25 
juni och 8 september. 
 

TV8 OCH TV4+ BYTER PLATS 
 
I juli byter TV8 och TV4+ plats med varandra i 
det analoga grundutbudet. 
 

Styrelse och förvaltning 


