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Engelbrektsområdet 
Vi har inte fått någon information om hur 
kommunens detaljplan för området kring 
Engelbrektsvägen sedan deras informationsmöte i 
våras. Lite dåligt tycker vi och särskilt i ljuset att 
man helt på egen hand har planerat att ta mark från 
föreningen vilket medför att ett antal 
parkeringsplatser då kommer försvinna tillsammans 
med de fina träd vi har mot Engelbrektsvägen. 
Styrelsen har för avsikt att bevaka föreningens 
intresse men det hindrar inte att du också framför 
din åsikt till dina lokalpolitiker. 

Byte av clips på balkongerna 
Som du säkert sett på anslag i porten håller Visor på 
att byta rostande clips på våra balkonger. 
Det är viktigt att du lämnar nycklar (eller släpper in 
personalen), så att Visor kan utföra bytet. Annars 
kan du själv byta de aktuella clipsen. 
 
Höjt elpris 
Elpriset i föreningen kommer att höjas till 1 krona 
och 15 öre per kWh från nästa avisering. 
 
Husombud 
Vårt långvariga husombud Kari Hakkarainen har valt 
att sluta arbeta för föreningen.  
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Med vänliga hälsningar 
Styrelsen 



postadress:     expedition: 

Box 162     Tornérvägen 11 B 

177 23 Järfälla 

Snart dags för stämma 
Tisdag den 23 april är det dags för föreningens 
årsstämma. Platsen är samma som tidigare år; SMU-
gården (Jakobsbergskyrkan) på andra sidan 
Jakobsbergs station. Gatuadressen är Kvarnplan 20. 
Fika serveras från klockan 18:30 och mötet börjar 
klockan 19:00. 
Stämman är det viktigaste mötet för dig och din 
bostad och styrelsen uppmanar alla att komma och 
påverka sitt boende. Kan du inte komma kan du lämna 
en fullmakt till en granne du litar på. 
Observera att medlemmar måste ha betalat alla sina 
avgifter till föreningen. Har du skulder gällande till 
exempel månadsavgiften är du inte röstberättigad på 
stämman. 

De kommande sopkärlen 
Som vissa med stort intresse har noterat så har stora 
hål börjat ta form både på vår gård på Allmogevägen 
samt på Tornérvägen och Engelbrektsvägen 
Där kommer vi snart att kunna återvinna matavfall 
som ska sorteras ut och kastas separat. Det blir då till 
biogödsel för odlingar eller till biogas som vi driver 
många bussar med. Det är både bra för miljön och bra 
för föreningen som i och med detta får en lägre 
sophämtningsavgift. 
Vi vill dock informera om att det är frivilligt att sortera 
matavfall. Om man inte vill eller orkar bry sig om 
miljön så går det bra att fortsätta som tidigare och 
kasta även potatisskal och matrester i den vanliga 
soppåsen. 
Inom kort kommer en sorteringsguide för matavfall 
att landa i din brevlåda. 
  
Kontroller av parkeringstillstånd 
Eftersom vi har haft problem med bilar som stått på 
våra parkeringar utan tillstånd kommer Q-Park att 
göra tätare kontroller framöver. 
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Ordföranden har ordet: 
Även om tiden att motionera till årets stämma är 
passerad kan du alltid maila oss synpunkter, förslag 
och önskemål.  
Vi strävar alltid efter att göra vår förening lite bättre. 
Vill du hjälpa till är du välkommen. 


