




	  2012	  är	  nu	  till	  ända	  då	  vi	  stänger	  räkenskaperna	  och	  summerar	  vad	  som	  hänt	  under	  det	  
gågna	  året.	  

Värt	  att	  notera	  under	  2012	  är	  bl.a.	  följande	  händelser	  

• Fasaderna	  är	  nu	  klara	  på	  samtliga	  byggnader.	  Kvarstår	  är	  dock	  att	  riva	  garaget
som	  finns	  på	  gaveln	  på	  Årstavägen	  65	  för	  att	  skapa	  en	  plantering	  med	  lite
grönska.

• Grovtvättmaskin	  finns	  nu	  tillgänglig	  på	  Siljansvägen	  20
• Vi	  har	  haft	  omfattande	  inbrott	  på	  vinden	  på	  Årstavägen
• Det	  har	  skett	  en	  avgiftshöjning	  med	  6%	  för	  att	  täcka	  kostnaderna	  för

fasadrenoveringen
• OVK	  är	  genomförd	  för	  att	  all	  ventilation	  skall	  bli	  rätt	  i	  våra	  byggnader.	  En	  del

lägenheters	  ventilation	  blev	  drabbad	  i	  samband	  med	  fasadrenoveringen	  som	  då
åtgärdades.

• Många	  medlemmar	  har	  utryckt	  en	  önskan	  om	  att	  styrelsen	  förhandlar	  fram	  bra
priser	  på	  säkerhetsdörrar	  vilket	  då	  skett	  under	  2012.	  Info	  om	  detta	  gavs	  i
infoblad	  till	  samtliga	  boende,	  på	  vår	  hemsida	  samt	  på	  expeditionen.

• Källarförråd	  på	  Årstavägen	  77	  blev	  vandaliserade	  då	  en	  obehörig	  bröt	  upp	  förråd
samt	  bröt	  av	  vattenledningar	  vilket	  skapade	  både	  vattenskador	  och	  jobb	  att	  röja
upp.

• Arbetet	  med	  övernattningslokal	  är	  påbörjat	  och	  ansökan	  om	  bygglov	  inlämnad.
Om	  ansökan	  beviljas	  så	  kommer	  lokalen	  att	  finnas	  på	  baksidan	  av	  Årstavägen	  69

• Arbetet	  med	  att	  renovera	  dörrar	  och	  portpartier	  påbörjades	  under	  hösten	  men
fick	  avbrytas	  pga.	  den	  stränga	  vintern.	  Arbetet	  påbörjas	  under	  våren	  när	  vädret
blir	  gynnsammare.

• Hissarna	  utmed	  Årstavägen	  har	  haft	  många	  driftsstopp.	  Detta	  beror	  på	  att	  det	  är
extremt	  svårt	  att	  reparera	  hissarna	  då	  all	  elektronik	  kommer	  från	  40-‐talet	  och
inga	  reservdelar	  finns	  att	  uppbringa.	  Under	  2013	  kommer	  en	  omfattande
renovering	  att	  ske	  av	  hissarna	  som	  innebär	  att	  hissen	  kommer	  att	  vara	  avstängd
under	  renoveringen	  under	  ett	  antal	  veckor.	  När	  detta	  kommer	  att	  ske,	  hur	  länge
hissen	  är	  avstängd,	  hur	  arbetet	  kommer	  att	  genomföras	  på	  respektive	  adress	  mm
kommer	  att	  kommuniceras	  innan	  starten.	  Dessa	  arbeten	  kommer	  dock	  att
påbörjas	  tidigast	  efter	  sommaren.

Jag	  vill	  därmed	  tacka	  både	  föreningens	  medlemmar	  och	  föreningens	  styrelse	  för	  2012	  
och	  ser	  fram	  emot	  ett	  lyckat	  2013.	  	  	  

Johan	  Riben	  
Ordförande	  
Brf	  Stockholmshus	  9	  
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