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Information från Brf Stormen augusti 2021 

Kodlås/Porttelefoner 

De av 2020 års föreningsstämma beslutade införandet av kodlås/porttelefon på 

våra entrédörrar till trappuppgångarna kommer att installeras med början vecka 

36, måndag 6 september. Särskild avisering och information om installation och 

handhavande kommer att delas ut. Efter att installationen slutförts ska 

fortsättningsvis alla entrédörrar vara stängda, inte stå öppna som de ofta har 

gjort under sommaren. 

Inbrottsförsök 

Vi har haft försök till inbrott i källaren med tvättstuga, Stormgatan 19. 

Förövaren lyckades dock inte ta sig in, men åstadkom en del förstörelse. Vi 

håller på att återställa där nu. Ärendet är polisanmält. 

Uppbruten brevlåda 

En medlem i föreningen har fått sin brevlåda uppbruten. Detta ska ha skett 

dagtid mellan 9 och 13. Brevlådan är nu åtgärdad.  

Grannsamverkan 

Dessa båda senare händelser visar på behovet av att vi installerar 

kodlås/porttelefoner. Vi har också sett samlingar av ungdomar på gården sena 

kvällar och nätter, samt bilar som träffas på våra gator. Även detta är anmält till 

polis och sociala myndigheter. Det visar på behovet av att vi alla är vaksamma 

och anmäler brott, eller misstänkta brott till polisen. Du som inte redan är med i 

Grannsamverkan bör gå med där genom en anmälan till brf.stormen@stormen.se 

Skriv namn, adress, telefonnummer och mailadress och skicka in din anmälan. 

Hörnan återöppnas 

Efter pandemiavstängningen kommer föreningslokalen Hörnan, Stormgatan 23 i 

källaren, att återöppnas för användning 1 september. Under tiden lokalen varit 

stängd har den fräschats upp och kompletteringar har gjorts. När du nu vill låna 

lokalen gör du på liknande sätt som tidigare. Var noga med att sköta dig och 

följa de ordningsföreskrifter som finns, samt naturligtvis att städa efter dig. Tänk 
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på att du som lånar lokalen är ansvarig för samtliga som vistas där och att 

övernattning i lokalen inte är tillåten. 

Stamspolning 

Slamspolning av samtliga stammar kommer att genomföras (startdatum ej klart). 

Tillträde till din lägenhet kommer då att krävas. Särskild avisering om detta 

kommer att ske. 

Laddstolpar för elbilar 

Föreningen har installerat 4 laddstolpar för elbilar att tas i bruk under hösten. 

Två av dem är redan beställda av medlemmar, men det finns förnärvarande två 

lediga. Kontakta vicevärd och du har intresse för laddplats. 

Radonmätning 

Radonmätning genomfördes senaste vintern och de flesta av våra lägenheter låg 

under gränsvärdet 200 Bq/m3. De som låg över gränsvärdet har fått besök och 

åtgärder har vidtagits för att sänka värden. Dessa och två lägenheter som av 

andra skäl inte kunde mätas tidigare kommer att mätas på nytt november till 

januari. Särskild skrivelse skickas ut till dessa.  

Rensning i källargångar 

Våra källargångar är utrymningsvägar vid brand och får inte vara blockerade. 

Rensning av allt – möbler, dörrar, byggmaterial etc. – som står i källargångarna 

Gränby bilgata och Stormgatan kommer att ske från 15 september. 

Rensning kommer också att ske i rummet mellan källarförråden och 

däckförvaringen Stormgatan 19–23 från 15 september. 

Stopp för elsparkcyklar på innergården 

Genom överenskommelse med Tier och Voi, de företag som hyr ut 

elsparkcyklar, är våran innergård nu en parkeringsfri zon för elsparkcyklar. Rent 

praktiskt innebär det att den som ställer en elsparkcykel på vår innergård inte 

kan stänga av den, med konsekvensen att denne får betala inte bara för tiden 

man åker på fordonet, utan även för tiden fordonet står parkerad på vår gård. 

 

 

 


