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Pinnpojksbladet 
September 2017

Hej! Här kommer information om vad som är på gång i Brf Pinnpojken.

Elstolpar 
Pinnpojken strävar efter att vara en så hållbar förening som möjligt. Styrelsen har 
därför ansökt om bidrag för att installera laddstationer för elbil i garaget. Initialt 
planerar vi att installera 10 laddstationer. Vi återkommer med tidsplan och praktisk 
info kring laddstationerna längre fram.

Matavfall
Som ännu ett steg mot en mer hållbar förening kommer vi på prov införa sortering av 
matavfall. 

I nuläget slänger vi alla matrester med hushållssoporna vilket är ett stort slöseri, 
både miljömässigt och ekonomiskt. Av komposterat matavfall gör Stockholms stad 
biogas som bland annat bussar kan drivas med. Tömning av kärl med matavfall är 
gratis vilket gör att om vi kan byta ut flera av dessa kärl kommer föreningens 
sopkostnader kunna minskas rejält. Initialt kommer ett hushållssopkärlen bytas ut 
mot fyra matavfallskärl. 

Mer info om hur matavfallssorteringen kommer att ske kommer inom kort.

Föreningsdag 14 oktober
Den 14 oktober arrangerar vi en föreningsdag i brf Pinnpojken. Vi kommer beställa 
en container där ni kan kasta grovavfall och vi hjälps alla åt att städa upp på gården, 
städa i källaren och plocka undan möbler. Vi avslutar med att grilla tillsammans.

Motioner
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På årsstämman klubbades en motion om murad utomhusgrill. Grillen byggdes upp 
innan sommaren och har blivit mycket populär. 

Styrelsen jobbar vidare med de motioner som klubbades på årsstämman.

När du renoverar
Här kommer en påminnelse av vad som gäller när du renoverar din lägenhet. 
Bullrande ombyggnation får inte ske tidiga morgnar eller sena kvällar. Den bör också 
undvikas på lördagar och söndagar. Tänk till exempel på att en slagborrmaskin kan 
höras i lägenheter som finns flera portar bort. 

Försök därför att inskränka bullrande verksamhet (inklusive slagborrning) till följande 
tider:

Vardagar 08.00 – 17.00

Lördagar och söndagar 10.00 – 15.00

När ni står inför en kommande renovering så är det viktigt att ni i god tid (helst 4 
veckor innan) sätter upp anslag både i er egen port men även i de portar i samma 
huslänga. Bilning och slagborr hörs lång väg.

Ni som även har kommersiella hyresgäster i er hus, måste även informera dessa om 
kommande renovering. Samma sak här, gör det i så god tid som möjligt (helst 4 
veckor innan), så att dom har möjlighet att planera sin verksamhet. Försök om 
möjligt att vara så specificerad som möjligt med vilka dagar och tider ni kommer att 
bila då flera av de kommersiella verksamheterna är av sådan karaktär att de inte kan 
jobba under bilningen.

Byggavfall i form av ”Big Bag”-säckar ska tas bort så snart som möjligt efter 
renoveringen. Nyfikna barn kan skada sig på byggresterna och det ser stökigt ut på 
gården.

Föreningslokalen
Föreningslokalen har använts av Tresson under fasadrenoveringen. Nu när projektet 
är avslutat kommer rummet att renoveras. Renoveringen kommer att påbörjas i 
oktober.

Fasadrenoveringen

De sista besiktningsanmärkningarna har åtgärdats av entreprenören och ett s.k. 
slutbesked har erhållits från kommunen. Slutbesiktning gick av stapeln 14/2 kl 15:00 
där vi gick tillbaka till ett fåtal lägenheter för kontroll. Besiktningsmannen tittade även 
på utförandet av några inglasningar för att säkerställa kvaliteten.

Då fasadprojektet är en totalentreprenad så har Tresson garantiansvar för allt 
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gällande fönster, inglasningar, markiser och puts. Alla fel skall rapporteras de första 
18 månaderna efter slutbesiktning. Entreprenören skall åtgärda felen så fort som 
möjligt. Efter 5 år kommer en garantibesiktning utföras. Felanmälan gör ni till Valvet 
som i sin tur ser till att Tresson får informationen. 

Pubkvällarna
Nu är datumen satta för höstens pubkvällar. Det blir 19/10, 16/11 och 14/12, 
samtliga kvällar 18:30-21:30. Håll utkik efter annonsering i portarna.

Styrelsen, BRF Pinnpojken


