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Föreningen höll sin ordinarie föreningsstämma den 9 
juni 2021, vilken genomfördes med poströstning. Vid 
föreningsstämman behandlades bl.a. styrelsens 
årsredovisning, revisorernas berättelse, resultat- och 
balansräkning, föreningens resultat och motioner. 
Styrelseledamöterna beviljades ansvarsfrihet av 
stämman. Föreningsstämmoprotokollet kommer att 
finnas tillgängligt på föreningens hemsida 
www.brfpampas.se 
 
Efter föreningsstämman har styrelsen och övriga 
förtroendeposter följande sammansättning: 
 
Styrelse 
Ordinarie ledamöter 
Bo Regnlin - ordförande 
Jeanette Lindgren Dahlin - vice ordförande 
Sofia Springare - sekreterare 
Alicia Isaksson 
Göran Lostig 
Ola Thored (utsedd av HSB Stockholm) 
 
Revisorer 
Revisor 
Mari Fjällborg (föreningsvald) 
BoRevision i Sverige AB (utsedd av HSB  
Riksförbund) 

Revisorssuppleant 
Björn Jönsson (föreningsvald) 
 
Valberedning 
Göran Sundén - ordförande 
Claes Thörnblom 
 
 
 
 

 
Distriktsombud 
Ordinarie 
Bo Regnlin 
Jeanette Lindgren Dahlin 
Sofia Springare 
Göran Lostig 
Alicia Isaksson 
Göran Sundén 
Claes Thörnblom 
Mari Fjällborg 
 
Ersättare 
Gunnar Levin 
Patrick Fjällborg 
Sven-Erik Pettersson 
 
Motioner 
Motion om vindsförråd. 
Styrelsen föreslog avslag på motionen och 
föreningsstämman beslutade i enlighet med 
styrelsens förslag. 
 
Motion om kamerabevakning m.m. 
Styrelsen föreslog avslag på motionen och 
föreningsstämman beslutade i enlighet med 
styrelsens förslag. 
 
 
FÖNSTER-, BALKONG- OCH 
FASADPROJEKT 

 
Beslutet, till föreningens favör, har kommit från Svea 
hovrätt och inledningen av projekteringen har 
påbörjats med den leverantör som tidigare vann 
upphandlingen, SEHED Tresson AB. Som vi tidigare 
har informerat om har föreningen fått beviljade lån 
från Nordea till mycket förmånlig ränta avseende 
hela projektet.  
 
Vi vill åter upprepa följande: 
Föreningen avråder alla boende från att utföra 
större köksrenoveringar före projektet. 
 
 

HSB Bostadsrättsförening 
PAMPAS i Solna 
Tel 08-27 95 54 
e-post: kontoret@brfpampas.se  
Håll dig uppdaterad  
på föreningens hemsida 
www.brfpampas.se 
 

VÄND 



 

 

LADDSTOLPAR 
 

 
 
Föreningen kommer efter sommaren att installera 
ytterligare tio laddstolpar för el- och hybridbilar. 
 
Fem laddstolpar kommer att placeras vid 
Infanterigatan 4-6 och fem vid 23-27. 
 
Tre laddstolpar finns sedan tidigare vid 
Infanterigatan 4-6. 
 
 
DRÄNERING AV HUS A och E 
(Infanterigatan 4-6 och 1-5) 
 
På vissa ställen, i marken utmed fasaderna verkar 
det finnas problem med dränering och dagvatten. 
Föreningen har låtit genomföra inspektion som visat 
att åtgärder krävs avseende dagvatten- och 
dräneringsledningar närmast huskropparna. 
Upphandling för åtgärd pågår. 
 
Åtgärd krävs för att säkerställa avrinningen och för 
att i framtiden minimera risken för vattenskador 
som följd. 
 
Övriga hus kommer också att inspekteras. 
 
 
ICA-BUTIKEN 
 
ICA genomför en renovering av butikslokalen vad 
avser inredning och teknisk utrustning som är 
knuten till deras verksamhet. Arbetet beräknas vara 
klart i slutet av vecka 35 (3 september). 
 
Butiken kommer vara öppet för kunder under tiden 
arbetet pågår. 
 
 
LEKPARKER 
 
Lekparkerna kommer under sommaren att ses över 
och åtgärdas i den utsträckning som är nödvändig 
med anledning av genomförd besiktning. 
 

LOKALEN INFANTERIGATAN 21 
 
Föreningen kommer tillfälligt att hyra ut lokalen som 
platskontor till JM AB. Detta under tiden föreningen 
söker bygglov för ombyggnation till lägenheter samt 
under tiden för projektering och upphandling. 
 
 
BILTRAFIK INOM OMRÅDET 
 
Tänk på att många är ute och rör sig inom 
föreningens område, kör sakta! 
 
Nu är sommaren här och vi är många som har 
mycket som ska lastas i och ur bilen inför eventuella 
resor, shoppingrundor o.s.v. Tänk på att det är max 
10 minuters parkering framför porten för i och 
urlastning från bilen. Dock får inga garage och 
parkeringsplatser blockeras. 
 
Står ni kvar längre tid riskerar ni att få en 
kontrollavgift (p-bot). 
 
 
CORONAPANDEMIN 
 
Förvaltningen 

Med anledning av lättade restriktioner samt att fler 
är vaccinerade kommer förvaltnings-kontoret åter 
att öppna för besök från och med måndagen den 16 
augusti. 
 
Vid eventuella lägenhetsbesök fortsätter vi att vidta 
försiktighetsåtgärder. Vi tar inte i hand och vi håller 
fysiskt avstånd till varandra. 
 
Har du ärende till oss så finns vi på mejl och telefon. 
Mejl: kontoret@brfpampas.se 
Telefon 08 - 27 95 54 
 
 
Vänligen 
Styrelse och förvaltning 


