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Stambytet  
På årsstämman fattade föreningen 
beslut om att gå vidare med 
stambytet. Den presentation som Afry 
(tidigare ÅF) höll finns nu att ladda ner 
från föreningens hemsida under fliken 
”stambyte”. Kontakta styrelsen om du 
behöver en utskrift av presentationen. 
 
Vi avråder även fortsättningsvis från 
större renoveringar av badrum 
eftersom alla badrum kommer att 
återställas till en gemensam standard 
efter stambytet. 
 
In English: A pipe replacement will be 
carried out throughout the building, 
starting next year. This will affect all 
kitchens, bathrooms and toilets. 
Contact the board for more 
information. 

 
Nya funktionärer 
Efter årsstämman kunde föreningen 
hälsa flera nya funktionärer välkomna. 
Deras namn och kontaktuppgifter finns 
på anslagstavlorna i portarna. 
 

Pallar i hallar 
Fällbara stolar av samma modell som i 

hissarna kommer att monteras i 

entréerna. Leverans och montering kan 

dock ske först i mars. 
 

 
Asbest i kök och badrum! 
Vid renovering – tänk på att det i alla 

ursprungliga fogar finns asbest. Asbest 

är inte farligt så länge det förblir orört 

men är bl.a. cancerframkallande om det 

sprids. Vid felaktig hantering riskerar 

asbest att spridas både i din egen 

lägenhet och genom ventilationen till 

andras lägenheter. 

 
Stopp i toalett 
Tänk på att inte slänga annat än 
toalettpapper i toaletten! Vi har 
nyligen haft ett flertal stopp, sannolikt 
på grund av att t.ex. tops, hår, bomull 
eller våtservetter spolats ner. 
 

Tvättstugan 
Nya torkskåp kommer att installeras i 
tvättstugorna under vintern. 
 
Se till att dörren till tvättstugan 
verkligen går i lås när du lämnar den! 
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Snabbare bredband 
Installation av snabbare bredband 
påbörjas inom kort. Observera att en 
äldre router kan behöva bytas ut för 
att du ska kunna dra nytta av den 
högre hastigheten.  
 

Återvinn julen! 
Den 11-12 januari klockan 10:00‑14:00 
kan du lämna din julgran på Solnaplan 
eller på någon av de obemannade 
uppsamlingsplatserna (närmast i 
Huvudsta). På Solnaplan finns Solna 
stad på plats med fika och du får en 
fruktpåse som tack för att du lämnar 
din julgran. 
 
Julklappspapper och kartonger 
sorteras som pappersförpackning. 
Frigolit sorteras som plastförpackning! 

Levande ljus – brandrisk! 
Kontrollera gärna att brandvarnaren 
fungerar och att brandfilt och 
brandsläckare finns lätt tillgängliga. 
 
Ur miljösynpunkt kan ljus av äkta 
stearin vara att föredra framför ljus 
som innehåller paraffin. 
 

Ingen TV4 
Orsaken till att TV4 saknas är de 
strandade förhandlingarna mellan TV4 
och ComHem. Se deras hemsidor för 
ytterligare information. 
 

Kontakt och synpunkter 
Bästa sättet att nå styrelsen eller någon i 

styrelsen är epost: info@marskalken2.se 

Då når du flera i styrelsen samtidigt och 

får möjlighet att få snabbare svar. 

 

 

Styrelsen önskar alla en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!
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