
 

 

 
Utgivningsdag 

Nr 2/2019 MAJ          2019-05-09 
 

ORDINARIE 
FÖRENINGSSTÄMMA 2019 
 

 
 

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas den 
15 maj, kl. 19.00, på Restaurang Mega, Armégatan 
40, Solna. 
 
Kallelse till medlemmarna har sänts ut. 
 
 

NY SAMARBETSPARTNER FÖR 
PÅMINNELSE OCH INKASSO 
 
Från och med den 1 maj samarbetar vi med Alektum 
Group AB. De kommer att bevaka försenade avgifter 
och hyror, skicka ut påminnelser och i de fall det 
krävs inkassokrav. 
 
Tyvärr tvingas föreningen ta till dessa strängare 
rutiner då styrelsen upptäckt att allt fler slarvar med 
avgiften och hyran. 
 
Det är mycket viktigt att betala avgiften och hyran i 
tid och ett bra sätt att inte råka ut för att få 
påminnelse är att skaffa autogiro eller e-faktura. 
Kontakta din bank för att skaffa något av de 
alternativen. 
 
Påminnelse kommer direkt från Alektum Group AB 
efter åtta dagar efter förfallodatum och inkassokrav 
efter cirka åtta dagar efter förfallodagen på 
påminnelsen. 
 
Styrelsen hoppas med dessa regler snabbt komma 
till rätta med för sena betalningar av avgifter och 
hyror. 

 

 

 

 

 

OBEHÖRIGA I HUSEN SAMT 
SKADEGÖRELSE 

 
Det förekommer att obehöriga vistas i husens 
gemensamma utrymmen samt skadegörelse (klotter, 
sanitär nedsmutsning etc) sker. Även dörrar till de 
gemensamma utrymmen inne i husen står öppna, då 
framför allt till vindar och tvättstugor. 
 
Som boende ska du inte släppa in folk vi inte känner. 
Då vi har porttelefon kan personen som vill komma 
in ringa till den de vill besöka. 
 
Låt oss alla hjälpas åt och hålla samtliga dörrar 
stängda till gemensamma utrymmen. 

 

 

TVÄTTSTUGORNA 
 

Förvaltningen ser att det frekvent försvinner 
tvättvagnar från tvättstugorna. 
 
Låt oss alla hjälpas åt att ställa tillbaka vagnarna i 
respektive tvättutrymme samt hålla ordning och 
reda. Det blir trivsammare för alla. 

 

 

VARFÖR HAR VI INTE 
GROVSOPSCONTAINRAR 

 
Förvaltningen får ibland frågan om varför föreningen 
inte har grovsopscontainrar. 
 
Föreningen har sedan några år tillbaka valt att inte 
längre tillhandahålla denna möjlighet på grund av att 
det missköttes dels av boende i föreningen och att 
det kom personer som inte bor i föreningen och 
slängde grovsopor. Därtill kommer även 
kostnadsbilden som är väldigt hög plus straffavgifter 
då det kontinuerligt slängdes miljöfarligt avfall (t.ex. 
bildäck, bilbatterier, elektronik, kemikalier osv.) i 
containrarna. 
 
 

HSB Bostadsrättsförening 
PAMPAS i Solna 
Tel 08-27 95 54 
e-post: kontoret@brfpampas.se 
www.brfpampas.se 

VÄND 



 

 

Du som vill slänga grovsopor kan göra detta på: 

- Kvarnskullens återvinningscentral, 
  Enköpingsvägen 129 

- Mobil återvinningscentral/miljöstation. 
 
Mer information hittar du på www.solna.se och 
www.sorab.se 
 
Tips, se nedan: 
 

 
Källa: www.solna.se 
 

 

Vänligen 
Styrelse och förvaltning 

http://www.solna.se/
http://www.sorab.se/

