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Nyhetsbrev juni 2020 

 

Ny portkod 

Den 23 juni kommer portkoden att bytas. Samma kod gäller till alla portar. 

Koden är synlig i utskick via Hembokat och de medlemmar som inte har e-mail, 

alltså inloggning till Hembokat, får information om portkoden direkt i 

brevlådan. 

Tidplan trapphusrenovering 

Kontraktskrivning med entreprenör pågår. Mer information kommer så snart 

avtal är underskrivet och tidplan fastställd, så håll utkik! 

Bygglovet Ingmarsgatan 

Bygglovet för påbyggnad av Blåkråkan 4 har upphävts av Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen och 

därefter hos Mark- och miljööverdomstolen men det senare med särskilt 

prövningstillstånd. Många överklaganden har lämnats in, varav flera från våra 

medlemmar. Även styrelsen har lämnat överklagan för föreningens räkning. I 

Länsstyrelsens motivering för upphävande finns tunga kultur- och miljömässiga 

skäl, som alltså framförts i överklagan. Om ingen överklagan av Länsstyrelsens 

beslut görs kommer alltså inte någon påbyggnad av Blåkråkan 4 att ske. 

Cykelparkering och gårdsgrind 

Tyvärr sker cykelstölder även på vår innergård. De senaste gångerna har stöld 

av bla elcyklar gjorts. Vi uppmanar därför alla att ha bra lås på cyklarna och 

låsa fast dem i cykelställ samt att alltid stänga gårdsgrinden, som ibland står 

öppen.  

Vi planerar för att köpa in ytterligare cykelställ och tittar därför på de olika 

typer som finns och vilka slags lås som används till cyklarna. 
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Källsorteringsrum 

En grundlig städning och rengöring av avfallsbehållarna har nu gjorts. Eftersom 

antalet kartonger har ökat markant under de senaste månaderna töms behållarna 

för papper och kartonger nu tre gånger i veckan i stället för som tidigare två. Vi 

har satt upp anslag på dörren med förtydligande om vad som får kastas i rummet 

och viktigast vad som inte får kastas där. 

En karta finns som visar vägen till Roslagstulls återbruk, som tar emot det vi 

skriver inte får kastas i källsorteringsrummet (dock ej jord och växter). 

Information finns också om ställen i närheten där behållare finns och som man 

kan gå till om våra behållare är fulla.  

Låt oss alla gemensamt hjälpas åt att hålla den ordning i källsorteringsrummet 

som vi haft de senaste veckorna, de flesta kartonger har prydligt vikts och 

nästan inga främmande objekt har lagts på golvet. Vad som fortfarande kan 

förbättras är att bingarna inte ska bli överfulla, vilket gör att det tar längre tid för 

Veolia, som hämtar, att utföra arbetet och därmed riskerar vi extrakostnader. Gå 

till ett annat av de ställen som finns i närheten och kasta om det är fullt! En 

ytterligare åtgärd för att det ska se trevligare ut när vi kommer in i rummet är att 

skräp som hamnar på golvet plockas upp och kastas i behållare. Så titta dig 

omkring när du lämnat plast och papper så att inget hamnade på golvet! 

Grillning på balkong 

Vi påminner om att grillning på våra balkonger endast är tillåten om man har 

elgrill. 

Parkeringsplatser: ny digital tjänst  

HSB har lanserat en ny digital tjänst, som för vår del gäller parkering. Tjänsten 

innebär att varje medlem själv kan ställa sig i kö för parkering via HSB-portalen 

samt se aktuell kötid. Kön nås via HSB/Mina sidor/Mina köer och ska aktiveras 

den 1 juli. Kölistan har också lyfts över till Mina köer i HSB-portalen.  

Bifogat finns information från HSB om tjänsten. Alla som står i kö för 

parkering ska ha fått brev från HSB med denna information, så om du står i kö 

och inte fått brev, kontakta HSB Medlemsservice.  För övriga frågor, kontakta 

oss gärna via brf.blakrakan@gmail.com. Logga dock gärna först in på tjänsten 

när den aktiverats så kanske du ser svar där.  
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Inför sommarresor 

 

Den för många efterlängtade sommaren har ju kommit och vi har tillåtelse att i 

alla fall resa inom Sverige! Liksom tidigare år påminner vi om några saker om 

du reser bort: 

 

- Dra ut sladdar till antenn, modem och elektronik 

- Stäng av vattenledningar om du har diskmaskin eller andra maskiner med 

vattentryck 

- Kom gärna överens med grannar om ömsesidig hjälp med blomvattning. På 

så sätt hjälps vi åt att ha uppsyn över lägenheterna om något oförutsett 

inträffar och samtidigt kan det avhjälpa att visa någon obehörig at man är 

bortrest. Detta är en del i Grannsamverkan.   

 

Vattna krukor på innergården 

Om det blir en torr sommar behöver krukorna på innergården vattnas ofta. Om 

du går förbi och märker att jorden i krukorna är torr får du gärna fylla 

vattenkannorna, som står utanför port 55, och vattna i krukorna.  

 

En härlig sommar önskar vi alla medlemmar! 

Styrelsen  

 

https://pixabay.com/sv/photos/vilda-blommor-blommor-anl%C3%A4ggningen-571940/

