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VÅRSTÄDNING PÅ GÅRDEN

Tack för en väl genomförd vårstädning den 23 april! Det
var 64 fantastiska boende som träffades och hjälptes åt att
göra i ordning vår gata inför sommaren. Gemensamt städade vi gårdar, plockade skräp, krattade löv, umgicks och
avslutade med grillad korv och fika i föreningslokalen.

ÄNTLIGEN BALKONGSÄSONG –
MEN VAD GÄLLER?

Det är äntligen dags för utomhussäsongen med häng på
balkongen och sena grillkvällar. Grillning på balkonger är
inte tillåten i BRF Elin Wägners Gata, eftersom det medför
både brandfara och obehag i form av os, som tar sig in
via ventiler och fönster hos omkringboende. Gäller även elgrill. Vi hänvisar grillningen till föreningens fyra grillplatser
på gården, som står till de boendes förfogande. Bokningslistor till dessa finns i portarna 6, 7, 25 och 47. Grillningsförbudet gäller även för de uteplatser som byggts utanför
bottenplanet EWG 17 – 25 och EWG 6. Tänk också på att
rökning på balkong kan irritera grannarna.
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KONTAKTER
Fastighetsskötare: Bo Österdahls Fastighetsservice AB
Elin Wägners Gata 29A. Mobiltelefon 070-657 24 10
E-post: bo@osterdahls.nu
Telefontid fastighetsskötare: mån kl 9-10
Bygg-gruppen EWG:
Henry Holmström mobil: 070-379 73 03
Tintin Vidhammer mobil:070-511 22 33
Mattias Forsberg mobil: 0733-17 38 80
Styrelsen BRF Elin Wägners Gata:
E-post: brfstyrelsen@elinwagnersgata.se
Brevlåda: Elin Wägners gata 29A
Vår hemsida: www.elinwagnersgata.se

GRANNAR FÅR TÅLA
BALKONGRÖKNING

Rökning på balkong orsakar inte sällan tvister i bostadsrättsföreningar. Om det ska vara tillåtet eller inte att röka
på sin egen balkong kan lätt leda till heta diskussioner. För
några år sedan avgjorde miljödomstolen en tvist om rökning på balkong där en boende hade begärt att få grannens
rökning reglerad. Miljödomstolen slog då fast att grannar
som röker på balkongen inte är en så allvarlig störning att
det bör förbjudas och att boende i flerbostadshus får lov
att tåla vissa störningar från grannarna. Domstolen konstaterade ändå att tobaksrök kan utgöra en olägenhet för
människors hälsa om den regelbundet tränger in i bostadslägenheten. Men om man inte besväras av tobaksröken när
man stänger fönster och dörrar är störningen inte är så allvarlig så att den kan förbjudas. En normal rökning på en
balkong blir därför svår att förbjuda.

VILKET ÄR DITT SMULTRONSTÄLLE I
SOMMAR? VARFÖR??
Sommaren är här och vi frågade fyra boende på
Elin Wägners gata.

Tea Ericsson, port 9:
- Min mosters hus i Dalarna och min mammas hus i Gästrikland. För att komma närmare naturen under sommaren.
Maria Asp, port 47:
- Stockholms sommarkvällar. Det doftar gott, ljudet av vinden
i trädkronorna, turisterna
Clara Berglund, port 13:
- Balkongen på Elin Wägners gata 13. Därför att där finns sol,
en fin utsikt och trevliga grannar.
Jimmy From, Port 9:
- Café Långsjön. För att det är litet och mysigt, direkt vid
vattnet!

OMBYGGNAD AV OLJETANKSRUMMET

Vi kommer att bygga om det gamla oljetanksrummet vid
undercentralen EWG 27 till ett cykelrum. Rummet beräknas kunna rymma cirka 40 cyklar. Entreprenör för arbetet
är HUSAB och arbetet kommer att bestå av håltagning av
ny dörr (gavel EWG 27, vid skorstenen). Bortforsling av oljetank och montering av ny trapp-ramp. Arbetet beräknas
starta vecka 34 och vara klart i oktober 2017.

BILPARKERING PÅ GÅRDEN

Parkering inom området är tillåten under max 15 minuter.
Gäster hänvisas till gästparkeringen på gaveln vid EWG 47,
p-skiva 5 timmar. Hantverkare och leverantörer som kräver
längre p-tider hänvisas till Bo Österdahl eller Henry Holmström. Parkering på garageplanerna är tillåten framför eget
garage under tiden 15 april -15 november. Hänsyn skall tas
till framkomlighet för övrig behörig trafik, p-skiva behövs
inte. Parkering på någon annan del av garageplanen eller
på Elin Wägners gata är ej tillåten.

VÄGGPUTS BALKONG / UTEPLATS

Det är inte tillåtet att göra hål i väggputsen, för till exempel väggamplar, vädringskrokar och liknande. Anledningen
till detta är risken för fasadskador som kan uppkomma vid
håltagning/borrning. Putsen är för tunn att bära eventuellt
montage. Putsen är endast 20 mm, lagd utanpå tilläggsisoleringen. Det är därför ett absolut krav att ni respekterar dessa anvisningar. Motsatsen kan innebära stora kostnader för den som orsakar skadan. Har du för avsikt att
montera extra el-kontakt på balkongen måste du kontakta
Bygg-gruppen före installation.

PARKERINGSPOLICY

BRF ELIN WÄGNER 10 ÅR - REFLEKTION

Vår förening firar i år tioårsjubileum. I sommar har det gått
tio år sedan vår förening bildades och vi köpte fastigheten. Tänk att tio år kan gå så fort samtidigt som det känns
väldigt länge sedan.
Jag har haft förmånen att få jobba i föreningens styrelse
under hela den här perioden. Åren har varit mycket inspirerande men också utmanande. Vi köpte en fastighet i ganska dåligt skick. Inledningsvis fick vi lägga mycket tid till
att planera och prioritera upprustning av fasaden och vår
gård. Det var en balansgång mellan vad vi var tvungna att
göra samtidigt som vi inte fick äventyra föreningens ekonomi.
Nu har vi snart upprustat det mesta av vår fastighet och vi
bor nu i ett hus med mycket hög kvalité. Vår gård har också
fräschats upp efter medlemmarnas önskemål. I årsredovisningen kan ni se alla renoveringar och förbättringar vi
genomfört. Vi har under åren investerat cirka 80 miljoner i
fastigheten. En svindlande siffra.
När vi nu har de största investeringarna bakom oss kan vi
konstatera att föreningen trots detta har en stark ekonomi.
Dels för att vi lyckats med bra upphandlingar där vi varit
noga med varje utgift men framförallt för att vi haft tillgångar genom hyresrätter som vi succesivt avyttrat för att få in
pengar till föreningen. Vi har också utnyttjat lokaler till att
bygga nya lägenheter.
Således står vi nu starka när vi ser fram emot nästa tio år.
Vi kommer fortsätta jobba hårt för att förbättra föreningen
samtidigt som vi vill behålla en god ekonomi.
Jag vill tacka alla våra boenden.
Det är ni som gör att vi alla trivs så
bra. Jag vill också tacka alla som engagerat sig under de här åren. Ni har
städat på städdagar, drivit pub, ordnat
luciatåg och mycket, mycket mer. Tack
också alla som under åren deltagit i
styrelsearbetet.
Sverker Spaak, Ordförande
Brf Elin Wägners Gata

ÅRSMÖTE BRF EWG

Föreningens årsmöte ägde rum torsdagen den 8 juni i
Vårfrukyrkans lokaler. Endast 34 medlemmar (brf-are)
hade hörsammat kallelsen till årsmötet. I övrigt fastställdes resultat av balansräkningen och styrelsen beviljades
ansvarsfrihet. Protokollet för föreningsstämman finns på
www.elinwagnersgata.se under fliken Aktuellt.
Styrelsen 2017-2018 består av följande personer:
Sverker Spaak		
Ordförande
Tintin Vidhammer		
Vice ordförande
Anna Spetz		
Ledamot
Maria Asp		
Ledamot
Henry Holmström		
Ledamot
Fredrik Sundh		
Ledamot
Daniel Betancor		
Sekreterare
Mattias Borrelid		
Ersättare
Mattias Forsberg		
Ersättare
Till valberedning omvaldes Barbro Nordin, Anneli Jonsson
och Marita Oscarsson.

CYKLAR OCH BARNVAGNAR

Cyklar och barnvagnar kräver alltmer plats såväl på gården
som i våra cykelrum och källare. Vi har en känsla av att alla
dessa inte används av någon som nu bor på Elin Wägners
gata. För att få veta hur läget är kommer vi efter sommaren be alla ägare av cyklar, barnvagnar, pulkor, sparkcyklar
med mera, såväl på gården som i förvaringsutrymmena, att
märka dessa med namn och lägenhetsnummer.
Alla omärkta cyklar och barnvagnar kommer dagen efter
utsatt datum att omhändertas av föreningen. Uppklippta
vajerlås kommer ej att ersättas. Föreningen kommer förvara omhändertaget gods i 3 månader. Därefter om ingen
gett sig till känna av saknat gods kommer godset avyttras.
För att ni som har behov av plats skall få det, hjälp oss i vår
strävan att röja upp i nuvarande kaos.
Vi sätter upp lappar i portar och cykelrum i god tid innan.

Policy för uthyrning av bilplatser (parkering och garage) i
brf EWG är att endast 1 bilplats per lägenhet tillåts. Ägaren
av lägenheten är platshyresgäst.
För att hyra en bilplats krävs att medlemmen ska kunna
uppvisa ett registreringsbevis för fordon. I de fall platshyresgästen inte äger ett fordon vid erbjudandet av plats har
denne 3 månader på sig att uppvisa registreringsbevis för
att behålla platsen (om bilen ägs av arbetsgivare krävs ett
intyg). Det går alltså inte att få en bilplats utan att äga ett
fordon.
Medlem får stå i kö endast då intresse för bilplats är aktuellt, inte för eventuella framtida behov. Den som tackar nej
till erbjudande om bilplats två gånger, placeras sist i kön.
Eventuella byten inom föreningen sköts av fastighetsskötaren. Vid förfrågan upplyser fastighetsskötaren om möjliga
byten. Efter överenskommelse om bilplatshyra, skickar vår
förvaltare två avtal till bilplatshyresgästen för påskrift.
Garagenycklar lämnas ut av fastighetsskötaren. Vår brfförening har idag 77 parkerings- och 36 garageplatser.

ÅTERVINNING

Under försommaren har vi gjort rent alla kärl och några kärl
kommer under hösten bytas ut samt omfördelas.
Byggavfall, möbler och annat material som du inte får
slänga i grovsoprummet ska du forsla till någon av återvinningscentralerna till exempel Sätra återvinningsstation
i Sätra industriområde. Öppettider: mån-tor 10-20, fre-sön
9-17. Se även anslagen i soprummen.
Vi har tidigare vid ett flertal tillfällen påtalat vikten av att
hantera kartonger på rätt sätt. Flertalet av de boende i föreningen sköter detta, men det händer fortfarande att vi får
klagomål från sophämtarna.
Hur man ska gå till väga framgår tydligt av avslagen i soprummen. Stora kartonger/emballage ska skäras ned och
placeras i den befintliga vagnen. Mindre kartonger (mjölk,jucie- och liknande förpackningar) ska plattas ut och läggar i de övriga plastkärlen.
Vid tidigare kontroll av innehållet i sopkärlen visade det
sig att med rätt hantering minskade volymen med cirka 50
procent. Blir det ingen förbättring av sophanteringen innebär det att vi måste fördubbla hämtningarna vilket medför
kostnadsökningar om 30 000- 50 000 SEK/år.

KVARGLÖMDA KLÄDER
I TVÄTTSTUGAN

Ta gärna en titt i mangelrum 2 i
tvättstugan då berget av kvarglömda kläder vuxit den sista
tiden.

Foto: Karoline Montero Araya

PUMPTRACK VID FOTBOLLSPLANEN

Stadsdelen Hägersten-Liljeholmen har tillfälligt placerat en
mobil pumptrack, en flyttbar bana för cyklar, sparkcyklar
och skateboard nedanför oss vid fotbollsplanen.
Den kommer stå kvar augusti ut, eventuellt längre om sensommaren håller i sig. Som tidningen Liljeholmen / Älvsjö
skrev så är den högt uppskattad av barn och unga men
inte grannarna då den avger ett dovt, monotont ljud som
påminner om åskmuller. Pumptrack-banan kommer nästa
sommar placeras i en annan park inom stadsdelen.

FÖRENINGSLOKAL & BASTU

Föreningen disponerar en möteslokal och en bastu i källarplanet EWG 31. Den som önskar hyra föreningslokalen
(hyreskostnad 100 kronor/tillfälle) kontaktar Jan-Erik Persson, tel. 08-88 13 74 eller Henry Holmström, mobil: 070-379
73 03.
Bastun bokas via listan vid bastudörren där finns även information med kontakter för aktuell dörrkod.

ALLA BOENDE
ÖNSKAS EN RIKTIGT SKÖN SOMMAR!
Du når styrelsen hela sommaren genom hemsidan eller
lämna en lapp i föreningens brevlåda EWG29 A.
Sommarhälsningar från styrelsen
Sverker Spaak, Tintin Vidhammer, Daniel Betancor,
Maria Asp, Henry Holmström, Fredrik Sundh, Anna Spetz,
Mattias Borrelid & Mattias Forsberg

