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Information från Brf Stormen 2021-05-05 

Inkörning av bilar på plattgångar 

Då våra plattgångar riskerar att gå sönder eller förstöras på andra sätt är det 

förbjudet att köra in på plattgångarna med bil. Tyvärr händer det ändå att detta 

sker. Du som medlem kan anmäla till Mobil Park, så kanske de hinner fram och 

sätta på ett parkeringsböter, eller i vart fall tala om att det är förbjudet. Den som 

kör in riskerar att få skadeståndsanspråk från Brf Stormen. 

Brister i sophantering 

Vi har tidigare skrivit om att sopor sorteras i soprummen som ska till vår 

sopcontainer eller till kommunens återvinning. Nu har vi återigen fått problem, 

nu med att sopor osorterade slängs i soprumskärlen. Vi måste tillsammans arbeta 

för att alla sorterar på rätt sätt.  

Slamspolning/Högtrycksspolning 

Det har blivit dags för rengöring av våra avloppsrör. Detta görs genom så kallad 

slamspolning också benämnt högtrycksspolning. Detta görs för att förhindra att 

det blir stopp i våra stamledningar för avlopp. Då detta ska göras för hela 

föreningen krävs att de som utför spolningen kan komma in i varje 

medlemsfastighet, till badrum, toalett och kök. Vi kommer med mer information 

om exakt när det genomförs. Är du inte hemma avser vi att gå in med 

huvudnyckel. Lås därför inte extralåset då spolning ska göras hos dig. 

Laddstolpar elbilar 

Nu finns de på plats. De fyra första laddstolparna för elbilar. Nere på 

parkeringen Stormgatan 19–23. Alla är ännu inte uthyrda. Hör av dig till 

vicevärd får att boka en plats. 

Månadskostnaden till föreningen blir 250 kronor per månad. Opigo heter 

företaget som har installerat stolparna. Opigo kommer också att svara för driften 

i form av fakturering, hantering av kundservice och support via distans. 

Kostnaden direkt till berörd medlem blir 60 kronor per månad och 20 öre per 

KWh. 
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Kodlås/Porttelefon 

Fjolårets föreningsstämmas beslut om att installera kodlås/porttelefon börjar nu 

närma sig sitt genomförande. Beslut om entreprenör kommer att fattas inom 

kort, liksom när installationen och genomförandet ska ske. Utförlig information 

kommer då att lämnas till samtliga medlemmar.  
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