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Stämma den 7 jan 2020 
Vår årsstämma är tisdagen den 7:e januari 

2020 klockan 19:00 i Tenstakyrkan på Tiss-

lingeplan.  

På stämman beslutar vi om verksamheten som 

har varit, allt en-

ligt årsredovis-

ningen, som delas 

ut i din brevlåda i 

god tid före 

stämman. Vill du 

nominera/föreslå 

någon till styrelsen eller fritidskommittén, 

kontakta valberedningens ordförande Kalle 

Lundgren, tel. 070 4590262. 

 

Balkongerna  
Under en tid har vi kontrollerat skador i be-

tongen på balkongernas utsida och dokumente-

rat vad som behöver åtgärdas. Arbetet kommer 

att utföras under våren 2020. 

 

 

Hur mår din balkong? 
Behöver din balkong åtgärdas? Vi vill att du 

titta efter skador i golvet på din balkong, Har 

golvet några skador i betongen så vill vi veta 

det. Skriv ett meddelande och lämna i vicevär-

dens brevlåda (Sotingeplan 56) med informat-

ion om skadan, ditt namn, adress och telefon-

nummer där vi kan nå dig på dagtid. Riksbyg-

gens expert kommer att kontakta dig för ett 

besök och bedömning av skadan. 

Vi måste få ditt meddelande senast söndagen 

den 3 november. 

 

Kolla brandvarnaren!  
Enligt föreningen regler är alla skyldiga att ha 

fungerande brandvarnare i lägenheten. 

 

Kolla om din brandvarnare fungerar, genom 

att trycka på testknappen. Batteriet ska bytas ut 

minst en gång per år, gärna i november inför 

advent, jul och nyår då vi tänder många le-

vande ljus. 

 

En brandvarnare åldras och slutar att fungera 

efter några år, den bör förnyas efter ca 5 år. 

Gamla brandvarnaren är elektroniskt skrot och 

ska läggas i vårt rum för elektriskt avfall 

(EEA-avfall), Sotingeplan 36. Batteriet läggs i 

”batteriholken” i grovsoprummen. 

 

Förbättra ditt brand-

skydd genom att köpa 

en brandfilt. 

Mycket effektiv vid 

släckning av små 

bränder, även vid 

brand i kläder och på 

människor. 
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50-årsfesten 
Den 31 augusti firades föreningens 50 år.Vi 

fästade på gräsmattan mellan Sotingeplan 14 

och 16. Det var en jättefin dag och mer än 100 

medlemmar kom och åt och umgicks med sina 

grannar. Riksbyggen centralt bjöd på tårta och 

föreningen stod för mat och musik. 

 

 

Riksbyggen bjöd på tårta. 

 

 

 

 

Ansiktsmålning 

och fiskdamm 

till våra yngsta 

deltagare. 
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Sopsortering  
Det är dyrt att sortera fel. I våra miljö-

stugor sorterar vi fel till en kostnad av mer 

än 100 000 kr per år. En onödig utgift som 

vi kunde göra något trevligare för. 

 Lägg inte flaskor, burkar, kartonger, skor, 

hyllor, tidningar mm i hushållssoporna. 

Ni som bor på stora gården, 56 – 80, har inte 

grovsopor i de närmaste miljöhusen, ni måste 

gå till någon av de andra gårdarnas miljöhus 

med era grovsopor.  

Det finns de som ställer soppåsen utanför mil-

jöhuset, häromdan hade någon lämnat en soffa 

utanför miljöhuset vid 56, hur tänker man? 

Om du ser att någon ställt en påse fel var vän-

lig och lägg in den i rätt behållare. 

 

Mata inte råttorna!  
Soppåsar utanför dörren, gäller även i trapphu-

sen, är rena smörgåsbordet för råttor liksom 

överfulla papperskorgar. Lägg inte ut mat till 

fåglar det blir också mat till råttor. 
Apropå råttor, de springer gärna in om vi läm-

nar portar öppna, liksom oärliga människor. 

Dessutom blir det kallt och ökar värmekostna-

derna. 

Med andra ord, se till att porten stänger or-

dentligt när du går ut eller in. 

 

Föreningens hemsida 
Vår hemsida fungerade inte under en period i 

somras men nu fungerar den igen. Vi har vårt 

vanliga namn: www.sotingeplan.se 

Du vet väl att du kan gå in på hemsidan när du 

ska boka tid till tvättstugan, fritidslokalen eller 

gästlägenheten. 

Du går in på hemsidan, klickar på ”bokning” 

sedan på ”det gör du här” och så loggar du in. 

Har du glömt lösenordet så besök vicevärden 

så hjälper han dig. 

Du kan också boka på våra bokningsenheter 

som sitter på väggen utanför alla våra tvättstu-

gor, Sotingeplan 4, 14 och 78. 

 

Riksbyggens hemsida 
Riksbyggen har också en hemsida där du kan 

finna information 

om bl.a. dina betal-

ningar och annan 

intressant informat-

ion. Hemsidan he-

ter ”Mitt Riksbyg-

gen”. Du går in på 

Riksbyggen.se och 

klickar på logga in 

och där väljer du Mitt Riksbyggen. Där står 

hur du får inloggningsrättigheter till sidan. 

  

Luciafirande  
Som vanligt kommer fritidskommittén att 

ordna med luciafirande i Fritidslokalen. Håll 

utkik i trapphuset efter inbjudan i början på 

december. Kom till en mysig stund med dina 

grannar. 
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Helga Henschen 
Den 16 oktober ordnade Fritidskommittén en 

trivselkväll i Fritidslokalen. Lilian Larsell, 

ordförande i Helga Henschens Vänner, berät-

tade om konstnären Helga Henschen och vi-

sade en film 

om hennes 

konstnär-

skap.  

Helga 

Henschen 

har bl.a. 

gjort ut-

smyckning-

en av 

Tensta tun-

nelbanestat-

ion. 

 

 

Helga Henschen teckning. 

____________________________________ 

 

 

Höstbild över Spånga By 

 

Alla frågor om föreningen kan ni ställa till 

vicevärden. Vicevärds Expeditionen finns på 

Sotingeplan 56. (källaren)  

Expeditionen är öppen varje helgfri måndag 

klockan 17:30 – 19:00. Du kan också nå vice-

värden på mobiltelefon nr 070 3267150  

 

www.sotingeplan.se  

 

 

Nyår är helgen då många 

firar med fyrverkerier 

 

 
Det är: 

 

… förbjudet att avfyra fyrverkerier i tätbe-

byggda områden eftersom det t.ex. kan börja 

brinna om en raket flyger in på en balkong 

eller genom ett fönster 

 

… många boende och deras husdjur som tyck-

er att fyrverkerier och smällare är jättejobbigt 

och obehagligt. Visa därför hänsyn! 

 

 

Sista medlemsbladet för i år 
så styrelsen passar på att tacka för i år och väl mött på 

stämman i januari. 

 

 

God Jul och Gott Nytt År!  

Önskar Styrelsen för  

Brf Stockholmshus nr 25  
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