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BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN 

De Fem Elementen 

 

Information från styrelsen 
Välkommen till bostadsrättsföreningen ”De fem elementen”! 

Du har köpt en lägenhet och därmed blivit medlem i vår bostadsrättsförening. Vi äger tillsammans 

fastigheten och har ett gemensamt ansvar att ta hand om den. Det gemensamma ansvaret utövas 

genom bostadsrättsföreningen. 

 

Från styrelsen 

Allmänt 

Vid den extra stämman i bostadsrättsföreningen den 3:e februari valdes ett antal boende in i 

styrelsen för föreningen som hittills bestått av en majoritet tillsatta av byggprojektet, en så kallad 

byggande styrelse. På sikt kommer hela styrelsen bestå av ledamöter som valts av föreningen. De 

nyvalda, boende, styrelseledamöterna har börjat arbetet med att ta över en del dokument som avtal, 

försäkringar och diverse skötselinstruktioner. 

På den extra stämman bifölls förslaget om att föreningen skall söka bygglov för inglasning av 

balkonger. Beslöts också att tillsätta en arbetsgrupp utanför styrelsen som skulle driva denna fråga. 

Är du intresserad så hör av dig på nedanstående mejl.  

Detta informationsblad är det första från styrelsen och vi hoppas kunna fortsätta att informera 

medlemmarna på detta sätt. 

Om Du vill nå kontakt med styrelsen kan du göra det på mailadressen:  

brfdefemelementen@gmail.com  

 

mailto:brfdefemelementen@gmail.com
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Ordinarie föreningsstämma 

 Datum för nästa föreningsstämma är satt till onsdagen den 27 maj, markera gärna det datumet i din 

kalender redan nu. Var stämman genomförs är ännu inte bestämt. Genom att som medlem i 

bostadsrättsföreningen delta på stämman har du möjlighet att påverka inriktning och verksamhet i 

föreningen. Du kan lämna motioner (förslag) till stämman – hur det går till kommer det information i 

god tid. Du har också möjlighet att genom val påverka vilka som ska sitta i styrelsen för föreningen. 

Du kan också själv kandidera till styrelsen. Valberedningen arbetar just nu med att sammanställa ett 

förslag till stämman. Om du vill kandidera så tveka inte att ta kontakt med Marcus Hoffman (lgh 

41501) eller Roula Sahod (lgh 11402) 

 

Övriga aktiviteter 

I styrelsen har vi diskuterat att genomföra en gemensam träff för medlemmarna för att vi skall lära 

känna våra grannar bättre. Ett bra umgängesklimat grannar emellan gör föreningens arbete mycket 

lättare. 

Senare i vår planerar vi en gemensam städdag då vi gemensamt genomför åtgärder som höjer 

trivseln i föreningen. I samband med städdagen kommer styrelsen att fixa enklare förtäring.  

På styrelsens agenda framöver står: 

• Etablering av trivselregler. 

• Val av möbler till gymmets relaxdel. 

• Uppföljning av frågor gentemot projektet. 

• Webbsida för föreningen. 

• Bokningssystem för gymmets bastu. 

• Planering av vårstädning. 

• Kontakter med kommunen avseende utomhusbelysning och gatukvalitet. 
 

Bilparkering 

Samtliga 29 platser i föreningens garage är för närvarande uthyrda. Vad avser platserna i det så 
kallade bollgaraget så finns ytterligare information här nedan. När Forskargränd slutligen färdigställs, 
sent 2020 eller tidigt 2021, kommer det att bli ett femtontal besöksparkeringar på gatumark mellan 
vår förenings hus. Observera att det i nuläget är parkeringsförbud på Forskargränd mellan 
föreningens hus. Några felparkerare har redan fått betala en rejäl felparkeringsavgift. 
 

Cykelparkering 

Cykelförråden som finns mellan husen på Forskargränd 1-3-5 har nyligen fått lås. Det ser säkert ut 

men vi bör vara medvetna om att det relativt lätt går att ta sig in i dessa ändå. 

 

El och varmvatten 

Styrelsen har tecknat avtal med Infometric gällande mättjänster för förbrukning av hushållsel och 

varmvatten. Enligt tidigare styrelsebeslut ska ingen preliminärdebitering göras utan verklig 

förbrukning skall börja debiteras vid inflyttningen. Hushållsel debiteras preliminärt med 1:14 kr/kWh 

och varmvattnet preliminärt med 35 kr/m3. I elpriset ingår nätavgift, elhandel, energiskatt och moms. 
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Eftersläpningen av debiteringen från Infometric är tyvärr rätt lång varför inga boende ännu 

debiterats för sin verkliga förbrukning. 

 

Sophantering 

Någonting som i många bostadsrättsföreningar orsakar problem är sophanteringen och framför allt 

ordningen i miljörummet. Kostnad för sophantering betalar vi föreningsmedlemmar gemensamt och 

om kostnader för sophantering springer iväg genom exempelvis extra städningar och extra tömningar 

kommer det att läggas på allas vår avgift. Styrelsen är väl medveten om att det har varit kaotiskt vid 

flera tillfällen under jul- och nyårshelgen och arbetar därför på att få ordning på detta. Intill att det 

fungerar kan vi alla hjälpas att få det så bra som möjligt genom att beakta några enkla punkter: 

• För hushållssopor, kompost och tidningar finns en två sopsuganläggningar. En av dessa finns 
i soprummet och en mellan husen på med adress Forskargränd 3 och 5. Om en anläggning 
tillfälligtvis är ur funktion så provar vi den andra. Om båda olyckligtvis skulle vara ur funktion 
så tar vi hand om vårt avfall tills de åter är i funktion.  
 

• För förpackningsmaterial, glas, metall och plast finns det insamlingskärl i miljörummet. 
Snart kommer kärlen att bli fler och det tillkommer kärl för insamling av batterier och 
glödlampor. Kärlen töms med jämna intervall. Sophämtningen omfattar de sopor som ligger i 
kärlen – inte bredvid. För att sophämtningen ska kunna fungera krävs att kärlens lock går att 
stänga. Om locket inte kan stängas så är kärlet fullt och då kan förpackningsmaterial och 
plast lämnas i den kommunala återvinningsstationen i korsningen 
Milstensvägen/Ursviksvägen som ligger på bekvämt gångavstånd.  
 

• För övriga sopor (trädgårdssopor, grovsopor, elavfall, kläder eller annat farligt avfall mm 
mm) finns inga insamlingsmöjligheter i föreningen utan var och en ansvarar själv för att ta 
dem till lämplig återvinningscentral.  
 

• Av brand- och utrymningsskäl kan sopor heller inte förvaras i trapphusen i väntan på 
bortforsling. 
 

Att ställa sina sopor i ett trapphus, utomhus, bredvid en sopsug, på golvet i miljörummet, 

utanför ett insamlingskärl eller bygga berg i dessa och hoppas att någon annan tar hand om 

soporna fungerar inte. Var och en ansvarar för att ta hand om sitt avfall! 

 

Från byggprojektet 

Invigning av Gym/Relax 

Den 16 januari 2020 besiktigades lokalen för Gym/Relax-delen som finns i suterrängvåningen på 

Forskargränd 1. Lokalen innehåller en gymdel där ni i föreningen har fått rösta om utrustning1, en 

relaxdel där bostadsrättsföreningen gm styrelsen kommer att få införskaffa möbler samt ett 

dusch/bastuutrymme. Utrustningen kommer att levereras under mars månad. Invigningen är 

planerad till månadsskiftet april/maj 2020. Mer information kommer att komma när det närmar sig. 

 
1 Styrelsens anmärkning: Vid omröstningen vann alternativ 2 
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Fasad hus 4 och 5 (Forskargränd 6–8) 

Diskussion om fasadfärger på husen på Forskargränd 6–8 har skett på årsmötet samt med styrelsen 

under hösten 2019. Utredning pågår vad som går att göra med fasaden ang åtgärd. Olyckligtvis så ser 

bilderna i försäljningsbroschyren ut som färgade vilket de inte är på erhållet bygglov samt i 

kommunikationen med Sundbybergs kommun. Dialog har förts med projektets arkitekt HMXW, 

bygglovsenheten i Sundbyberg samt entreprenören vad som är lämpliga åtgärder. Information ha 

även getts till styrelsen i brf De Fem Elementen. Besiktning har skett av fasaden som idag har 

anmärkningar att de är flammiga. Vidare diskussion sker nu under mars med berörda parter. 

 

Parkeringsgarage ”Bollgaraget” 

Parkeringsgaraget med ca 100 p-platser på Forsningsringen 89 öppnades i nov 2019 och som delas 

med fyra fastighetsägare i området. Garaget sköts genom delägarförvaltning. Brf De Fem Elementen 

har 34 p-platser i garaget fördelat på de tre plan som finns. Precis innanför garageporten finns det ett 

antal platser för poolbilar gm företaget M (fd Sunfleet) som går att nyttja för er i 

bostadsrättsföreningen. Access till garaget sker genom att du som parkeringskund får en tag/bricka 

som även fungerar som en fjärröppnare till garaget. Företaget ApCoa är garageoperatör som sköter 

all uthyrning av p-platserna. Information från garageoperatören skall ha getts till er boende. 

 

Markarbeten på allmän platsmark2 

Sundbybergs kommun har ansvaret att iordningsställa finplaneringen för parkmark och gata, d v s allt 

som är utanför bostadsrättsföreningens kvartersmark (kv Ingenjören) och övriga kvarter i området. 

En entreprenör är upphandlad för en del av arbeten med parkmark. Det pågår även upphandling av 

finplanering av en del av gatorna i området. Arbete för parkmark påbörjas nu i feb 20 och beräknas 

färdigställas om ca 1 år. En tidplan för arbetena kommer att kommuniceras av Sundbybergs 

kommun. 

 

Tillträdesväg till cykelförråd mellan husen på Forskargränd 1, 3 och 5. 

Det har kommit synpunkter från er boende på de två cykelförråd som finns mellan husen på 

Forskargränd 1, 3 och 5. Det gäller bl a tillträdesvägen till respektive cykelförråd. Tanken är att gå på 

den nuvarande gångvägen på söder om husen som idag inte är helt färdigställd. Det finns dessutom 

en trappa mellan Forskargränd 1 och 3 för gående. Översyn av gångvägen ses nu över med 

Sundbybergs kommun. 

 

  

 
2 Styrelsens anmärkning: Forskargränd kommer att öppnas i sin helhet, ner mot Forskarringen och Bollgaraget, 
först när HSB byggprojekt är klart och inflyttat. Inflyttning i HSB-projektet är planerat till slutet av 2020. När 
Forskargränd slutligen färdigställs kommer det att bli ett femtontal besöksparkeringar på gatumark mellan vår 
förenings hus.  
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Övrigt 

Det var allt för detta informationsblad. Styrelsen hoppas att nästa gång kunna informera om 

trevligare angelägenheter än sophantering. Tveka inte att ta kontakt med styrelsen och komma 

med förslag till förbättringar eller förslag till innehåll i detta nyhetsbrev! Om vi alla tar hand om 

våra gemensamhetsutrymmen lika bra som vi vårdar våra nya lägenheter så gagnar det alla 

medlemmar i föreningen. 

 

 
 

Styrelsen för bostadsrättsföreningen 

”De fem elementen” 


