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ETAGET NEWS             November 2020  

 
Hej alla grannar - här kommer ett nyhetsbrev för november.  
 
 

Covid-19 
Vi vill fortsatt uppmana er alla i föreningen att följa Folkhälsomyndighetens lokala 
allmänna råd om att hålla avstånd och ta ansvar.  
 
Tänk också på att hålla avståndet i t.ex. hissarna så det inte blir för trångt.  
 

Grillar 
Våra grillar står kvar i vinter då många väljer att mötas utomhus på grund av 
rådande situation. Vi kommer julpynta lite extra utomhus i år för att öka trivseln. 
Ingen glögg planeras i år men vi hoppas att vi kan träffas under mer normala 
omständigheter till sommaren.  
 

Köket takterrassen 
Köket har utrustats med två värmeelement så det även kan användas under den 
kalla årstiden. Viktigt dock att alla följer folkhälsomyndighetens allmänna råd. 
 

Städning 
Storstädning kommer ske i entréer, trapphus och korridorer lördag till söndag 14-

15 november.  Alla källargångar till förråden har redan städats.  

Två sophinkar har satts upp vid infarten till garaget och till passagen, för att minska 
nedskräpningen utomhus.  

Våra restauranger 
Stöd gärna våra restauranger. De gör allt för att förhålla sig till de allmänna råden 

men har sett en kraftig nedgång den senaste veckan. La Bergerie har tagit fram en 

särskild kvällsmeny med rabatterade priser för vår förening. Menyn bifogas i detta 

utskick. 

Tvåårsbesiktningen 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/637a2276a5cf4928806fab923c089ee8/beslut-lokala-allmanna-rad-stockholm.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/637a2276a5cf4928806fab923c089ee8/beslut-lokala-allmanna-rad-stockholm.pdf
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Tvåårsbesiktningen är nu avslutad och det återstår några anmärkningar som 

kommer följas upp individuellt.  

Brandskydd och tillhörigheter i allmänna utrymmen 
Det har visat sig att flera boende förvarar personliga tillhörigheter såsom cyklar, 
sparkcyklar, dörrmattor, möbler etc. i trapphus och korridorer. Det är inte tillåtet 
av utrymningsskäl och på grund av den ökade brandrisken.   
 
Vid rondering kommer föremålen märkas upp och om de vid nästa rondering inte 
flyttats kommer styrelsen att flytta på föremålen. 
 

Silverfisk  
Det har upptäckts silverfisk i flertalet lägenheter och vi har tidigare hänvisat till 
felanmälan via Forstena. Vi ska även fortsatt anmäla dit och det är viktigt att alla 
gör det vid upptäckt så att Forsetan kan sammanställa och anmäla till Nomor.  
 

Soplukt i entrén 
Det har ibland på grund av undertryck kommit in soplukt i entrén i 62:an. Det 
undersöks för närvarande och kommer åtgärdas snarast.  
 

Elsparkcyklar 
Det parkeras fortfarande elsparkcyklar utanför fastigheten vilket medför 
tillgänglighetsproblematik. Ni som använder elsparkcyklar och eventuella gäster 
som använder dem bör tänka på att inte parkera så att de står i vägen och 
blockerar för andra gående på trottoaren eller precis framför entréerna. 
Felparkeringarna skapar onödig irritation och framkomlighetsproblem. 
 

Extrastämma 24 november 
Den 24 november kommer en extrastämma hållas kl. 18.30. Stämman kommer 

hållas digitalt och kallelse har redan skickats ut. Syftet med stämman är att formellt 

besluta om att anta föreningens nya stadgar. 

 
Etaget i november 

Tor, Janne, Jaqueline, Fredrik  
Styrelsen 

 


