
  Bostadsrättsföreningen  Trollberget 

 

   

 

 

Här kommer lite smått och gott från styrelsen: 

 

Ekonomi:  
Föreningens ekonomi är god och vi har gjort en extraamortering på 700 00 kr på ett av våra 

lån. 

 

   

Teknik Underhåll Drift:  
Som ni kanske redan har märkt fungerar nu Kanal 5, Kanal 9, Kanal 11, TLC, Eurosport 1 

och 2, Animal Planet samt Discovery-kanalerna igen (beroende på vilket paket man har). Det 

var den 11 februari som Discovery Networks och Bredbandsbolaget enandes om ett nytt avtal. 

I samma veva så försvann således kanalerna man hade på frivisning medan förhandlingarna 

pågick. 

 

  

Byggruppen:   

Gruppen har arbetat vidare med inglasningsfrågan som gått framåt och vid informationsmötet 

med NIKA  den 28 februari fick de närvarande svar på olika frågor och dessutom prova och 

titta närmare på systemet i fråga. Vi kommer nu att lämna in bygglovsansökan utifrån 

enkätsvaren ni lämnat in och därefter beställa jobbet. Kan nämnas att inglasningsfirman köper 

glaset från Finland och det är 8 – 10 veckors leveranstid på det. Så snälla – vi förstår att ni är 

otåliga, det är vi alla – men vi är tacksamma om ni låter kommunikationen med berörda parter 

ske genom styrelsen och inte genom privata initiativ som kan komma att skada det fortsatta 

arbetet. Vi håller er informerade så fort det händer något av intresse. 

 

 

Utemiljö: 

Nu är våren på ingående på allvar och det är tid att så i ”odlingslotterna” Du som vill sätta 

dina gröna fingrar i jorden, anmäl dig för rättvisans skull till Ann-Sofi Olsson, Betesstigen 11.  

073-073 074 67 eller lägg en lapp i hennes brevlåda. Först till kvarn…. 

Längs tomtgränsen mot vägen kommer vi att lägga ut stenar så fort marken där blivit 

återställd av dem som kört sönder den. Detta för att undvika att bilar parkeras där. 

   Info  
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Tammp har nu satt upp mobilmasterna på taket till Betesstigen 9 vilket förändrat siluetten en 

smula och vi kan kanske hoppas på bättre mobiltäckning framöver, 

   

Innemiljö:  
Tyvärr har det uppstått en del fuktskador i det smala ”specialfönstret” i en del lägenheter. 

Skanska och fönsterleverantören  jobbar tillsammans med frågan och vi hoppas att de hittar 

orsaken till skadorna och kan lösa problemet. 

Värmen börjar vi få ordning på och klagomålen på att det är kallt i lägenheterna har klingat 

av. 

Skanska har lovat att följetongen ”Porttelefonerna” kommer till sista kapitlet i mitten på maj. 

Hur det blir med det återstår att se…. 

Påminnelse! Tvättmaskiner, torktumlare och diskmaskiner  använder vi inte mellan kl. 23.00 

och 06.00 eftersom vibrationerna från maskinerna har upplevts som störande. Skärpning!! 

 

Medlemsvård:   

Här kommer tidig information om att årsstämman kommer att äga rum onsdagen den 18 maj 

kl. 18.00. Kallelse och underlag till den kommer att i god tid finnas på hemsidan och även 

delas ut till samtliga i brevlådan. 

Motioner till stämman kan lämnas i brevlådan på Betesstigen 11 och det ska göras senast den 

15 april. 

 

Miljöhuset: 

Alla vi medlemmar i föreningen  skötte oss fint vid julhelgens uppehåll i sophämtningen så 

det klarade vi bra. Det är med glädje vi kan konstatera att ordningen i miljöhuset har blivit 

bättre och vi hoppas att vi kan hjälpas åt att fortsätta hålla den goda ordningen även i 

framtiden. 

Vi kommer under våren att städa miljöhuset samt spola rent kärlen för att undvika dålig lukt.  

Detta kommer att göras så snart som möjligt efter en tömning och kommer att anslås i miljö- 

huset några dagar innan. För att underlätta rengöringen skulle vi under denna period uppskatta  

om ni kan ge oss ett fönster på ungefär 1 timme efter tömningen där det inte läggs några nya  

sopor i kärlen. 

  

Takterrassen:   
Det trasiga räcket på takterrassen är lagat och vi kommer så fort vädret tillåter att ställa ut 

möblerna och bära upp sittdynorna ifrån sin vinterförvaring. I vanlig ordning får man ju dock 

självklart nyttja vår fina takterrass när som helst, även om inte möblerna och dynorna är på 

plats. 

 

 

Valberedningen frågar: ”Är DU den vi söker?” 

Valberedningens arbete fortskrider inför brf Trollbergets årsstämma. Känner du dig kallad att 

göra en insats i styrelsearbetet eller vet någon som skulle vara lämpad för det så ta kontakt 

med någon i valberedningen!  Du behövs! 

 

Dan Eliasson, Betesstigen 9, 0703-18 20 68 

Carita Bengtsson, Betesstigen 11,  0706-53 41 37 

Hans Mikkelsen, Betesstigen 13,  035-10 22 12 

 

 

         Styrelsen önskar alla en riktigt  



 

GLAD PÅSK !! 


