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Kära grannar! 
Många av oss har nu äntligen fått första sprutan mot covid-19. Förhoppningsvis kommer detta 

innebära att vi kan börja lätta på sociala kontakterna, om än fortsätta iaktta stor försiktighet. 

 

Byte av mätare Minol 
Tyvärr har en del av våra mätare som läser av vår förbrukning av el, värme och varmvatten 

slutat att fungera så därför är det viktigt att vi så snart som möjligt får möjlighet att byta 

mätarna. Med start Måndag 3/5 kommer därför Minol att starta detta arbete med att byta 

radiosändare på alla elmätare som sitter i våra elcentraler, vilket beräknas ta 2-3 dagar. 

 

Med start i vecka 22, 31/5-4/6, kommer de sedan att påbörja 

arbetet i alla lägenheter och lokaler med att byta mätarna som 

sitter på alla radiatorer samt vattenmätaren under diskbänken. 

 

Det innebär att teknikerna från Minol behöver komma in i alla 

lägenheter under denna vecka för att utföra detta arbete. Vi 

kommer självklart se till att de bär munskydd och att de inte 

visar minsta symtom på sjukdom. Vi behöver dock hjälpas åt för 

att de ska kunna fullfölja sitt jobb under denna vecka. Om du 

inte är hemma under denna vecka är det viktigt att du lämnar 

nyckeln till någon anhörig, trapphusvärd eller Åke Bergström, 

Skolvägen 3, styrelsen, som håller i kontakterna med Minol. 

 
VIKTIGT! Du som är orolig för att smittas av covid-19 rekommenderar vi att antingen hålla dig 

borta från din lägenhet den tid som teknikerna behöver komma in hos dig, alternativt inte vara i 

samma rum som teknikerna. Mer information kommer i god tid innan arbetet startar.  

 

Rapport från vice-värdarna 
- Belysningen på alla gröna utrymningsskyltar i garaget har bytts till LED-belysning.  

- En justering av garageporten har gjorts efter ett antal stopp.  

- Kärlen i övre soprummet har bytts. Antalet kärl för plast har ökat med ytterligare ett och 

ett av kärlen för wellpapp har tagits bort.  

- Dörren ut till garaget från Kyrkvägen 16 har justerats då den är ovanligt tung att öppna. 

Vicevärdarna ska försöka justera den ytterligare. 

- Ytterligare en ribba kommer att monteras på pergolan för att förhindra att man kryper 

under staketet och förstör rabatten. 

 

Lägre amortering 
Styrelsen har beslutat att sänka vår årliga amortering på föreningens lån från 1,2 Mkr till 

800 000 kr/år. Anledningen är att vi under detta år och nästa har något högre kostnader för 

underhåll, bl a hissarna, mätare Minol samt högre kostnader från avtalskunder. Så snart vi 

bedömer att ekonomin tillåter återgår vi till att amortera minst 1 Mkr per år som är styrelsens 

ambition. 

 
Hyresrabatt lokaler 
Två av våra lokalhyresgäster har drabbats ovanligt hårt av pandemin och har därför efterfrågat 

hyresrabatt för perioden jan-mars 2021. Regeringen ger fastighetsägare, dvs även 

bostadsrättsföreningar, bidrag med 50% av hyresrabatten på hyran. Styrelsen har beviljat en 

rabatt med 50% på hyran under denna period och kommer att söka bidraget från regeringen. 

 

Lediga p-platser 
Just nu finns en bredare parkeringsplats samt en vanlig parkeringsplats lediga i garaget. Ingen 

plats utomhus för närvarande. Hör av dig till Kerstin Tjernberg om du är intresserad. 



 
10 års-jubileum 
I år är det 10 år sedan vi flyttade in i vår fastighet. Detta tycker vi borde firas. Vi har därför bett 

våra trapphusvärdar komma med förslag på hur vi kan fira detta. Har du tankar och idéer så hör 

gärna av dig till dem eller till styrelsen.  

 

Som ett led i firandet har vi satt upp en skylt 

på fasaden vid Kyrkvägen 16 som talar om 

vilket år vår fastighet byggdes.  

 

Vi kommer också i slutet av maj att få nya 

entrémattor i samtliga trappuppgångar. 

Kostnaden för nya mattor står Elis för, som 

sköter mattvätten, under förutsättning att vi 

skrev ett kontrakt på 3 år, vilket vi gjort. 

 

 

Trädgårdsgrupp efterlyses! 
För att göra vår gård ännu vackrare och trivsammare planerar styrelsen att skapa två nya 

rabatter. Vi efterlyser därför dig som är intresserad av att delta i planeringen av detta. Hör av dig 

till vår ordförande, gunilla@ridstrom.com, 073-91 04 700. 

 

Ny trapphusvärd på Skolvägen 5 
 

 

Hanna Enedahl tar nu över som trapphusvärd på 

Skolvägen 5 efter Bengt Jansson som ställt upp i  

många år.  

 

Vi passar samtidigt på och tackar Bengt för hans fina 

insatser under dessa år. 

 

 

Samverkan är nyckeln till ett tryggare Väsby 

Som ett led i arbetet med att öka tryggheten i centrala 

Väsby så kommer vår fastighet i slutet av maj att 

genomgå en trygghetsbesiktning för att förebygga 

inbrott, stöld och skadegörelse. Om vi blir godkända 

på tillräckligt många punkter så kommer vi att bli 

certifierade av Svensk Trygghetscertifiering som utför 

besiktningen tillsammans med delar av styrelsen.   
  

Detta är en del av det arbete som föreningen Tryggare Väsby gör för sina medlemmar. Normalt 

kostar detta 18 000 kr, men för medlemmar ingår det i medlemsavgiften. 

 

Polisen rapporterar att antalet anmälda brott i vårt område i Väsby i förhållande till förra året har 

minskat betydligt. Den öppna gatulangningen som var ett problem tidigare har i stort sett 

försvunnet. Det polisen har extra bevakning på är personrån och då framförallt ungdomar som 

rånar andra ungdomar samt stulna mopeder.  

 

Kommunen har förstärkt bemanningen med fler mobila väktare under fredagar och lördagar 

under hela våren från stationsområdet till Suseboparken för att förebygga brott av olika slag. 

Samverkan och samarbete med alla olika organisationer som bidrar till ett tryggare Väsby tror 

polisen är orsaken till minskningen av anmälda brott.  
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