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Extrastämma efter sommaren för beslut om 
solceller, sedumtak och källsortering 

Den 4:e september 2019 höll BRF Prästgårdsgränd 8-
18 en extra stämma för att fatta beslut om solceller, 
sedumtak och källsortering. Stämman valde att 
godkänna styrelsens samtliga propositioner, vilka 
var: 

1. styrelsen får mandat att anta offert på 
sedumtak på tvättstugan om det inte 
överstiger budget. 

2. styrelsen får mandat att anta offert på 
takrenovering och solceller om det inte 
överstiger budget. 

3. Vi ska ha källsortering istället för 
grovsopssortering och styrelsen får i 
uppdrag att undersöka möjligheterna 
kring matavfallssortering.  

Obehöriga i soprummet 

Styrelsen har noterat att vi haft obehöriga i 
grovsoprummet. Vi vill därför påminna alla 
medlemmar och hyresgäster om att ni bär ansvar 
för er bricka, ni får alltså inte låna ut bricka till 
andra. Om behörighet missbrukas kan styrelsen 
neka tillträde för medlem/hyresgäst.  

Rökning förbjuden i loftgångar 

Vi vill påminna om att rökning är förbjuden i 
loftgångar och allmänna utrymmen men det är 
tillåtet att röka på sin egen balkong/uteplats. 

Besiktning av loftgångar 

Under 2018 undersöktes föreningens loftgångar. 
Förutom att lyftöglor och fogar som nu är åtgärdat 
konstaterades att loftgångsplattorna har en viss 
nedböjning.   

I uppföljande mätning på nedböjningen i år och 
visar mätresultatet både en ökning och reducering 
av nedböjningen. Det går därför inte att dra några 
slutsatser utan det kommer ske en uppföljning 
2020. 

Beskärning av träd  

På Prästgårdsgränd 14 har vi ett träd som växer in 
mot husfasaden och några balkonger. Under 
november kommer företaget Rasmus trädvård 
beskära trädet så att det inte växer in och skadar 
balkongerna.

 

Gårdsdag 20:e oktober 

Höstens gårdsdag börjar närma sig och infaller söndagen den 20:e oktober kl 10.00. Vi uppskattar alla 
medlemmars hjälp i att göra fint på vår gård och allmänna utrymmen. Ta tillfället i akt för att lära känna era 
grannar. Vi hoppas på god uppslutning.  

Vi ser gärna att ni medlemmar skickar in förslag på åtgärder, nyplantering m.m. till styrelsen på: 
styrelsen@brfprastgard.se  

En container för 
grovsopor kommer 
finnas för alla att 

använda! 
Vi avslutar med 
gemensam grill! 
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