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Årsstämma 
Rävens årsstämma hålls som vanligt den sista tisdagen i maj, i år den 28:e maj. Styrelsen håller 
just nu på att gå igenom de motioner som inkommit (motionstiden gick ut den 31/3 vilket 
informerades om via anslag i portarna). 

Valberedningen 
Valberedningens arbete inför stämman pågår för fullt. Är du intresserad av att ingå i styrelsen 
eller har någon granne du vill föreslå kan du vända dig till sammankallande i valberedningen 
Andreas Wieser eller genom att skicka ett mail till valberedningen@brfraven.se. 

 
Trädgårdsdag 

Lördagen den 13:e april kl 10:00 samlas vi utanför port 30 för en gemensam arbetsdag i 
föreningen. Ett ypperligt tillfälle att träffa nya och gamla grannar! 

• Vi rengör golven i sophusen 
• Vi städar upp gårdarna och tar fram trädgårdsmöblerna, oljar vid behov 
• Vi städar bort skräp från el/propprummet i varje hus 
• Vi slänger gamla grillar 
• Vi går igenom cykelrummen och barnvagnsrummen och tar bort gamla omärkta cyklar och 

annat skräp. Cykelrummen är till vissa delar överfulla och det skulle uppskattas om gamla 
oanvända cyklar rensas ut. Se till att märka upp alla cyklar med namn och portnummer 
innan den 13:e april. 

• Efter hårt arbete mellan 10:00 och 11:30 samlas vi och grillar korv tillsammans vid port 30. 
Föreningen bjuder på korv med bröd, ketchup och senap samt kall dryck. Ibland drar några 
av barnfamiljerna ihop en ”spontanloppis” i solskenet. 

 
Hämtning av grovsopor 

Samma helg den 13-14:e april kommer en container att finnas tillgänglig för inlämning av 
brännbart material och metallskrot. Containern kommer att placeras på gården framför 
entréportarna till Hjortstigen 2 A-C. Som vanligt gäller att målarfärg, däck och kemikalier inte får 
lämnas i containern.  

• El-avfall såsom datorer, TV-apparater, brödrostar, strykjärn etc. ska lämnas i el-
soprummet i källarplanet på Illerstigen 8, inte i containern.  
Access till el-soprummet ska ligga på er vanliga ”nyckelbricka”.  

• Wellpapp lämnas vid sopstationen på Björnstigen. 
• Miljöfarligt avfall (målarfärg, lösningsmedel, lampor, mm.)  lämnas i miljöstationen vid 

OKQ8. 
Hobbyrum 

Efter att ha informerat och inhämtat medlemmarnas åsikt på olika sätt, via informationsmötet, via 
en enkät i mail och facebookgruppen och ett antal personliga möten har styrelsen beslutat att gå 
vidare med projektet att inreda ett hobby/återbruksrum i det gamla värmepanne-rummet. En 
arbetsgrupp håller på att formas och om du vill vara med i denna så är du välkommen att höra av 
dig. 
 
  



Brandskydd och säker utrymning. 
Lagstiftningen är tydlig med att föremål inte får förvaras i trapphus och därmed sammanhängande 
ytor. Detta har påpekats i flera föreningsmeddelanden, men trots detta kvarstår problemen.  
Från och med nu kommer fastighetsskötaren att lappa föremål i trapphus och källargångar, och 
om de inte avlägsnas, ta hand om dem.  
Föremålen kan sedan kvitteras ut genom styrelsens försorg, eller kastas efter en tid om ingen gör 
anspråk på dem.  
Vi beklagar olägenheter med detta, men vi måste prioritera brandskydd och fria utrymningsvägar. 
 

Cykelrummen 
Våra cykelrum är planerade för de cyklar vi boende använder regelbundet. 
Varje cykelrum ska rymma cyklar från 24 lägenheter, säg i genomsnitt 2 cyklar per lägenhet, alltså 
som minst 48 cyklar. Somliga familjer behöver självklart fler cykelplatser. Det blir alltså väldigt 
trångt.  
Har man då ett antal gamla cyklar, som man inte använder, men av nostalgiska skäl vill ha kvar, 
måste dessa förvaras i det egna förrådet eller så får man hyra ett extra förråd. 
 
Av brand - och utrymningsskäl får heller INGA cyklar, låsta eller olåsta, ställas i källarkorridorerna, 
entréerna eller trapphusen! Av samma skäl får man inte heller låsa fast cyklar i räckena vid 
yttertrapporna. 

Facebookgrupp 
Styrelsen tog vidare förslaget som kom upp på informationsmötet och skapade facebookgruppen 
Brf Räven Illerstigen i Solna. Syftet med gruppen är:  

”Här kan vi som bor i Brf Räven på Illerstigen i Solna prata om vad som händer i husen och 
gårdarna och lära känna varandra” 

Vi har full förståelse för att inte alla använder Facebook och gruppen är inte att betrakta som en 
informationskanal för styrelsen utan mer som en gemensam grupp som alla vi medlemmar kan 
använda för att öka gemenskapen i föreningen.  
Med detta sagt kommer styrelsen använda kanalen som komplement till e-postlistan, webbsidan 
och föreningsmeddelande om vi behöver komma ut med information brett och snabbt. 
 

 
 

Soliga vårhälsningar 
Styrelsen 


