
FÖRENINGSMEDDELANDE MARS 2022 
Bostadsrättsföreningen Räven Solna 

publiceras även på www.brfraven.se 
Motionera mera och i tid! 

Rävens föreningsstämma hålls i år den 1:a juni. Sista mars går motionstiden ut. Passa på att 
göra din stämma hörd. Maila din motion till info@brfraven.se eller lämna den i den vita 
brevlådan utanför expeditionen. 

Tänk på att det är viktigt att motionen har en tydlig ”att-sats” som stämman kan besluta om. 

Exempelvis: ”Jag föreslår att föreningen planterar solrosor runt sandlådorna”. HSB har en mall 
som är än mer formell men som innehåller bra information om vad man ska tänka på när man 
skriver en motion. Du hittar mallen tillsammans med protokoll från tidigare stämmor på: 
http://brfraven.se/om-oss/stammor/  

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 epost till valberedningen@brfraven.se. 

Trädgårdsdag 
Nu när Covid har släppt taget om oss bjuder vi åter in till en gemensam arbetsdag med 
korvgrillning. Ett ypperligt tillfälle att träffa nya och gamla grannar! Vi samlas lördagen den 9:e 
april kl 10:00 utanför port 30 där styrelsen informerar om vad vi ska göra och hur vi ska jobba. 
Exempel på åtgärder: 

• Vi går igenom cykel- och barnvagnsrummen. Vi vill att alla tydligt märker upp sina cyklar, 
barnvagnar och andra lekredskap som används och ska vara kvar med namn och datum 
(22-04-09). Omärkta saker kommer att forslas bort. 

• Vi rengör golven i sophusen 

• Vi städar upp gårdarna och tar fram trädgårdsmöblerna, oljar vid behov 

• Vi slänger gamla grillar 

• Och annat som vi kan se behöver åtgärdas 

• Efter hårt arbete mellan 10:00 och 12:00 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. 

Städning av Barnvagnsrummen – och vad får man förvara där 
Vid en genomgång av barnvagnsrummen har styrelsen konstaterat att det verkar som att 
många av sakerna inte används, t ex för att barnen har växt ifrån dem. Vi uppmanar därför till 
rensning av dessa utrymmen och hänvisar till samma företag omnämns under rubriken ”Skänka 
saker”. Barnvagnsrummen är till för barnvagnar och barnsaker, inte för bildäck, möbler 
och grillar. De som förvarar sådant i barnvagnsrummen ombeds att flytta sakerna till egna 
utrymmen. 

Felanmälan & Brev från medlemmar 

Vi vill påminna att felanmälningar skickas in via formuläret på https://felanmalan.brfraven.se/ 
inte direkt med e-post. Vi ser även över möjligheten att använda detta system för kontakt med 
styrelsen då vi upplever problem med nuvarande eposthantering (epost från medlemmar 
hamnar allt oftare i spam, epost skickas till flera styrelsemedlemmar och vi saknar överblick 
över vem som har svarat). Mer information om detta kommer. 

Frivilliga sökes - skyddsrumsgrupp 

Styrelsen arbetar med att förbereda så att iordningställandet av skyddsrummen ska kunna 
göras så smidigt som möjligt, vid uppmaning om detta. Styrelsen söker frivilliga som vill hjälpa 
till med detta arbete, kontakta Brit Rönnbäck 0706-776248 eller britronnback@gmail.com. 
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Porttelefon & Bastu 

• Porttelefonen har inte fungerat under en tid och vi har inväntat teknisk utrustning från 

Bahnhof. Nu är den på plats och den fungerar men det tar förhållandevis lång tid för den 

att koppla (15-20s). Vi felsöker detta med Bahnhof och räknar med att det ska kunna 

fungera bättre snart. 

• Bastun har reparerats (spjället öppnades inte korrekt) och fått nya stenar så nu fungerar 
den bättre och blir varmare. Var nog med att läsa instruktionerna när du använder den. 

Hämtning av grovsopor 

Den 9-10:e april kommer en container att finnas tillgänglig för inlämning av brännbart material 
och metallskrot. Containern står som vanligt på gården framför entréportarna till Hjortstigen 2 A-
C och vi delar den med vår grannförening. Containern levereras vanligen på kvällen den 8:e 
april och är tillgänglig redan då. Släng inte saker som kan återanvändas utan lämna dessa till 
eller kontakta någon av de organisationer som nämns under rubriken ”Skänka saker”. 
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. 

Skyddsrummen i hus B och D – och alla saker vi har där 

Vi har skyddsrum i våra hus B och D. Skyddsrummen är den del av källaren där de flesta av 
medlemmarnas lägenhetsförråd med trådgaller finns. Om vi kommer i ett läge då de faktiskt 
måste används ska de vara tillgängliga för alla som befinner sig i närheten. 

Vi som brf är ansvariga för att dessa lägenhetsförråd, vid en kris i landet och på uppmaning av 
MSB, skall tömma dem på allt och iordningställa dem till skyddsrum inom 48 timmar. 

En total tömning av de enskilda förråden kommer att kräva en insats av varje 
förrådsinnehavare. Vi förvarar idag väldigt mycket tillhörigheter i våra lägenhetsförråd och det 
skulle vara till stor hjälp om alla kunde tänka över och besluta sig för återvinning och/eller att 
sälja eller skänka bort det ni inte behöver. Allt för att göra en tömning enklare för er själva. 

Skänka saker 
Vill man skänka bort saker så har Solna kommun en bil som tar emot användbara saker. Den 
kommer till Ekorrstigen 2 (bakom pizzerian) en gång i månaden och nu närmast lördag den 26:e 
mars kl 10-13 samt måndag den 25:e april kl 16.30-19.30. Andra organisationer som tar emot 
saker är Röda Korset på torget, Glödens Secondhand och hantverk vid OK-macken, Vingens 
återbruk, Kyrkornas Secondhand, Myrorna, Emmaus, Stadsmissionen m fl. En del hämtar större 
saker som möbler om man ringer och beställer transport. 

Gemensamma lokaler 
Styrelsen har jobbat vidare och undersökt hur ansvarsfrågan berör oss med gym och hobbyrum 
om vi vill tillåta att medlemmar ställer dit sina egna träningsredskap och verktyg och vilka regler 
som bör gälla. Vi börjar nå en situation som vi är bekväma med. Eventuellt har vi även fått en 
möjlighet att kunna sammanföra pingis och gym i en större lokal (samma storlek som 
föreningslokalen). Vi återkommer i frågan när beslut är fattade. 

 

Soliga vårhälsningar 

Styrelsen 
 


