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Ordförande har ordet 

Den 8 februari hade vi ett informationsmöte om våra 

fasader och vi är mycket glada över att så många hade 

möjlighet att närvara på plats i Folkets Hus eller via 

web-sändningen, totalt var vi runt 33 personer som 

deltog. En inspelning av web-sändningen finns 

tillgänglig på vår hemsida, hör av er till mig om ni 

inte redan fått tillgång till den. Vi i styrelsen kommer 

nu träffas för att diskutera hur vi bäst går vidare. 

Vid stormen den 30 januari råkade vi ut för att plåtar 

från en balkonginglasning lossnade och blåste iväg. 

Vi hade tur då det inte orsakade några ytterligare 

skador, men vi vill be er som har inglasade balkonger 

att vara uppmärksamma på om några plåtar sitter löst 

och i så fall åtgärda dessa. 

I ett försök att minska risken för fettproppar i våra 

avlopp delade vi ut en miljötratt för att samla upp 

hushållsfett. De flesta gick åt, men vi har ett fåtal 

kvar. Om någon vill ha en, hör av er till mig. 

Miljötratten finns även att hämta gratis på 

kommunens servicecenter i Jakobsbergs centrum. 

Peter Olausson 

 

Grannsamverkan 

Beroende både på restriktioner samt att polisens 

samordnare gått i pension har det varit lite mindre 

aktivitet inom grannsamverkan-nätverket. Nu har 

kommun och polis i Järfälla och Upplands-Bro hittat 

nya samordnare och har haft en första 

informationsträff för kontaktombuden inom 

grannsamverkan. Under rubriken Boendeinformation 

– Grannsamverkan på vår hemsida hittar ni många bra 

tips från informationsmötet. 

Inom Bolinder Strand har vi ett grannsamverkan-

nätverk där representanter från de flesta Brf deltar. 

Det finns även en app till mobilen, Safeland, där man 

kan skicka ut varningar och information, se mer på 

vår hemsida. 

Till sist, för att grannsamverkan ska fungera krävs att 

vi boende är intresserade och uppmärksamma på vad 

som händer i omgivningarna.  

 

 

 

 

Gästparkering 

Vi vill påminna om att gästparkeringarna enbart är till 

för besökande och inte ska användas av boende. 

Parkeringsbolaget kontrollerar var bilen är skriven 

och kan bötfälla bilar som är skrivna i området.  

Årsstämma 

Årsstämman kommer hållas i Folkets Hus måndagen 

den 16 maj. Motioner ska vara styrelsen tillhanda 

senast den 3 april. 

Kallelse till stämman skickas ut under april. 

Styrelsemöten och stämmor 

• 1/3 kl. 18.00: Styrelsemöte 

• 5/4 kl. 18.00: Styrelsemöte 

• 10/5 kl. 18.00: Styrelsemöte 

• 16/5 Årsstämma 

Vid behov av att diskutera något är ni välkomna att ta 

kontakt med styrelsen, gärna med en skriftlig 

framställan. 

 

 

 

 

 

 


