
Utgivningsdag 

2014-11-21 Nr: 3/2014 

 
   NOVEMBER 

 

AVGIFTSFRITT FÖR 
BOSTADSRÄTTER I JANUARI 2015 
 

Styrelsen har fastställt budgeten för 2015, vilket 
innebär oförändrade avgifter under 
förutsättning att inget oförutsett inträffar. 
 
Styrelsen har beslutat att januari 2015 skall vara 
avgiftsfri för bostadsrätter. Detta bland annat på 
grund av att året så här långt varit varm och gett 
lägre värmekostnader, låga kostnader för 
snöröjning, lägre elpriser än väntat, ränte-
kostnaderna för föreningens lån har gått ned. 
 
Hyrorna för p-platser, garage och hyreslokaler 
skall dock betalas som vanligt. 
 

PRISÄNDRING 
 
Eftersom prisbasbeloppet höjs fr.o.m. 1 januari 
2015 har styrelsen beslutat om höjning från 
samma datum av överlåtelseavgiften till 
1 112 kr (tidigare 1 110 kr) och pantsättnings-
avgiften till 445 kr/pantsättning (tidigare 444 kr/ 
pantsättning). 
 

KOMMANDE PROJEKT 
 
I tidigare Pampasnytt informerat om de 
eventuellt kommande projekten med fönster, 
balkonger och fasader. Vi har nu kommit till ett 
läge där både den ekonomiska kalkylen och det 
tekniska åtgärdsbehovet måste ifrågasättas och 
grundligare utvärderas vilket medfört att vi har 
”dragit i handbromsen”. 
 
Med anledning av detta gäller naturligtvis inte 
den preliminära tidsplanen som tidigare 
redovisades. Vad händer nu? 
 
Fönster: 
Planen är att göra en fördjupad och mer 
omfattande statusbedömning av flera fönster i 
husen för att se hur stor andel av fönstren som  

 
verkligen är i behov av åtgärd och i vilken 
omfattning. 
 
Vad beträffar montering av spaltventiler i 
fönstren/fasader har detta ifrågasatts utifrån 
gällande regelverk då husen byggdes och 
nuvarande regelverk. Här råder delade 
meningar av sakkunniga och frågan har även 
kontrollerats med berörda myndigheter och 
regelverk. Det har, enligt föreningen, tydligt 
framkommit att rådande regelverk från husens 
byggtid gäller och detta innebär att spaltventiler 
inte behöver monteras, utan tilluften tas in via 
befintliga fönster genom att inte täta fönstren 
helt med tätningslister i sov- och vardagsrum. 
 
Balkonger: 
Här kan bara konstateras att hus A och E 
(Infanterigatan 4-6 och 1-5) har betydligt sämre 
skick på balkongerna än övriga hus. Dessa måste 
åtgärdas inom snar framtid. Generellt sett kan 
det bli en differentiering av åtgärder för de olika 
husen. 
 
Fasader: 
Fasaderna är fortfarande i gott skick avseende 
ytskikten, dock råder brister i befintliga 
isoleringen från byggtiden. En eventuell åtgärd 
av fasader hänger delvis ihop med fönstren då 
fasaderna är infäst och råder över 
fönsterkarmarna. 
 

FIBER 

 
 
Styrelsen har avtal med Com Hem som gäller 
t.o.m. 2017. Att bekosta fiber i 
fastighetsbeståndet under avtalstiden känns 
därför inte motiverat, då man binder sig för en 
leverantör under många år och mycket kan 
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hända finansiellt för dessa under tiden. 
Styrelsen har därför beslutat att i god tid före 
nästa avtalsperiod utarbeta kravspecifikation för 
avtalsförfrågan till de större aktörerna på 
marknaden.  
 

NÖDBELYSNING 
 
 

 
 
Under vintersäsongen kommer av säkerhetsskäl 
nödbelysningar att installeras i husens källar-
gångar, cykelrum, matkällarutrymmen, 
tvättstugegångar, vindar, våningsplan och 
utrymningstrappor. 
 

ÖPPET HUS 
 
 
 
 
Onsdagen den 26 november, kl. 18.00 – 19.00, 
har du möjlighet att träffa representanter från 
styrelsen och förvaltaren om du har frågor eller 
synpunkter kring allmänna frågor om 
föreningen. 
 
Plats: Förvaltningskontoret, Infanterigatan 5, bv. 
 

VENTILATION KÖK 

 
På förekommen anledning vill vi återigen 
påminna om våra regler kring ventilation i kök. 
 
- Köksfläkt får inte anslutas till frånluftskanalen, 
oavsett vilket besked sotare eller annan 
sakkunnig lämnat. 
 
- Frånluftsdon skall sitta i vägg, skåpsfront eller 
skåpssida och vara lätt åtkomligt för rengöring, 
utbyte samt luftflödesmätning. 
 
- I de fall kryddhylla är monterad framför donet, 
måste galler eller springa om minst 100 cm2 
finnas för att luften inte ska hindras. 

Kryddhyllan måste dessutom vara lätt 
demonterbar eller öppningsbar, för att medge 
åtkomst till donet. 
 
- Kolfilterfläktar får installeras, dock inte 
anslutas till frånluftskanalen, för att fånga upp 
matos. Kolfilterfläkten cirkulerar luften i köket 
och renar luften från os genom ett grovfilter, 
ofta av stålnät, samt ett kolfilter, som reducerar 
lukt mm. Kolfilter är färskvara och måste bytas 
ut med jämna mellanrum, för att vara effektiva. 
 
 - Volymkåpa finns i vissa lägenheter. I många 
fall räcker luftflödena inte till för kåpa, varför 
inga nya kåpor längre tillåts att installeras. De 
lägenheter som tidigare försetts med kåpa och 
som har föreningens godkännande får behållas. 
 
- I de ursprungliga köken finns/fanns en 
frånluftskanal av eternit som innehåller asbest. 
Inga ingrepp på frånluftskanalerna eller 
frånluftsdon får ske utan föreningens skriftliga 
godkännande. 
 
Man får absolut inte bygga för ventilationen! 
  
Är du osäker på vad du kan eller får göra, fråga 
alltid på föreningens förvaltningskontor! 
 

OMBYGGNATION AV KÖK OCH/ELLER 
VÅTRUM 

 
Vi vill återigen påminna följande: 
 
Om du har planer på att bygga om kök och/eller 
våtrum måste du skriftligen ansöka om tillstånd, 
med ritning, hos förvaltningskontoret. Inga 
ingrepp får ske på värme- och 
ventilationsanläggning, vatten- och avlopps-
ledning utan föreningens skriftliga 
godkännande. 
 
 

https://webshop.flaktwoods.com/epages/FWGWebShopDB.sf/sv_SE/?ObjectPath=/Shops/FWGWebShop/Products/GPDF-100-012


 

 

TIPS OCH RÅD 
 
Vi vill passa på att komma med några tips och råd. 
 
Rensa avlopp 
 
Många boende tycker 
detta kan vara svårt 
och man har även 
problem med att få 
tillbaka golvbrunnens 
vattenlås ordentligt, vilket kan orsaka dålig lukt. 
Golvbrunnen bör rengöras regelbundet. Intervallet 
beror på hur ofta brunnen används och på vattnets 
smutshalt.  
 
Använd inga kemikalier, ring förvaltningskontoret så 
hjälper vi dig med att både rensa avloppen och 
återmontera vattenlås etc. 
 
Toaletter 
 
Ibland kan toaletterna börja rinna, 
ring förvaltningskontoret så snart 
du upptäcker detta så vi kan hjälpa 
dig med att åtgärda detta.  
 
Kranar 
 
Om kranarna börjar droppa så 
kontakta förvaltningskontoret så vi 
får hjälpa dig med ompackning.  
 
Duschväggar 
Om du har duschväggar så 
bör du en gång om året 
smörja gångjärnens rörliga 
delar med vattenfast fett,  
detta kan köpas förvaltnings-
kontoret för 50 kr (betalas 
kontant). 
 
Ballofixer 
(avstängningsventiler för vatten) 
 

I samband med 
stambytet monterades 
ballofixer i samtliga kök, 
badrum och separat wc. 
Dessa bör regelbundet motioneras (stängas av 
och på) för att minimera risken för att dessa 
kärvar ihop. 

 

 GROVSOPSCONTAINER 2015 
 

Bildkälla: www.sita.se 

 
Grovsopscontainrar kommer att finnas 
uppställda i parkrondellerna Infanterigatan 7 
och 23 följande datum: 

 

 10-11 januari 2015 

 23-24 maj 2015 

 19-20 september 2015 
 

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 grovsopscontainern utan slängas i 
miljöstationen längst ner på Infanterigatan.  
Elavfall skall lämnas i elavfallsrummet på 
Infanterigatan 6.  Kyl, frys, golvdiskmaskiner och 
spisar får inte slängas i elavfallsrummet, utan 
skall transporteras till återvinningsstation av 
boende själv. 
 

Tyvärr ser vi en tydlig trend att boende dumpar 
grovsopor i husens allmänna utrymmen som 
t.ex. vinds- och källargångar, cykelrum och 
tidningsrum. Detta är tyvärr ett ökande problem 
med stora kostnader som följd. Vi uppmanar 
alla boende att sluta dumpa saker i de allmänna 
utrymmena.  

 

NY TV-KANAL 

 
 
Com Hem lanserade i september tv-kanalen 
FOX, vilken ingår både i det analoga och digitala 
utbudet. 
 

  VÄND 
 



 

 

ORDINARIE 
FÖRENINGSSTÄMMA 2015  
 

 
 

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas 
den 22 april 2015, kl. 19.00, på Restaurang 
Mega, Armégatan 40, Solna. 
  

NOSTALIGI I BILDER 
 
Eftersom vi fick plats kvar på denna sida så 
backar vi tiden drygt 50 år och bjuder på några 
bilder från tiden då husen byggdes. 
 

 
Känner du igen området? Här står våra hus idag. 

 

 
 
 

 
 
 

 
Kan du avgöra vilket hus det är? Svaret finns längst ned på 
sidan 

 
 

GLÖM INTE ATT SLÄCKA LJUSEN! 
 
 Tiden går fort och snart står julen 
 för dörren med allt vad det 
 innebär. Vi vill påminna alla om att 
 inte lämna ljus obevakade eller 
 glömma att släcka ljusen. 
 
Styrelse och förvaltning 

Rätt svar: Hus D, Infanterigatan 7-11 


