
 

MÅNADSBLAD APRIL 2021  

 

 

 
Vi i styrelsen fortsätter att dela med oss av senaste tidens händelser – stort som smått. 

 

Grannsamverkan – vi är nu med i Grannsamverkan genom den lokala Polisen och Solna 

kommun. Dekalar är levererade och kommer sättas upp snarast. Gå gärna in och läs mer 

på vår hemsida, http://www.frosundet2.se/grannsamverkan.html 

Det kommer även delas ut en liten broschyr till varje hushåll där du kan läsa mer. 

 

Ombyggnationer – Kontakta alltid styrelsen för godkännande vid 

ombyggnation i lägenheten. I samband med ansökan om godkännande kan vi 

i styrelsen berätta om: 

- erfarenheter från tidigare ombyggnationer  

- vikten av att hantverkare vet vad som gäller, tex vilka tider som gäller 

  för att borra etc.  

- krav av att fackmans mässiga leverantörer ska användas 

- att svartjobb inte är tillåtet 

- att medlemmen bär ansvar för sin lägenhet  

Detta för att styrelsen ska kunna ta ansvar för fastigheten vilken är en av 

styrelsens främsta uppgifter! Samt för att främja grannskapet! 

Sätt gärna upp ett anslag om/när sedan renoveringar/ombyggnationer kommer ske 

så dina grannar är medvetna. Tänk då på de tider som gäller, dvs ej före kl 08:00 

och ej efter kl 20:00. 

 

Soprummen – Soprummet vid Pomonagatan 1 var katastrof och trots att vi satte upp 

lappar om att inslängda saker skulle forslas bort, vilket inte gjordes, fick vi till slut 

bekosta bortforsling genom CEMI, till en onödigt hög kostnad, som alla nu betalar för. Om 

det inte blir en bättring kommer vi installera kameror. 

 

Årsstämman – Även detta år kommer årsstämman att hållas digitalt genom ZOOM 

måndagen den 24 maj. Kallelse med mer information om föranmälan etc kommer senast 

två veckor före årsstämman. Sista dag för motioner till årsstämman är den 24 april. Du 

kan skicka in motion till info@frosundet2.se, lämna i föreningens postfack på Anders 

Lundströms gata 8 eller posta till Brf Frösundet 2, Anders Lundströms gata 8, 169 73 

Solna. 

 

Styrelsen Brf Frösundet 2 

Svar på de flesta frågor kan hittas på www.frosundet2.se Det går även bra att kontakta 

styrelsen på: info@frosundet2.se eller 08-122 04 160. 
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