
FÖRENINGSMEDDELANDE SEPTEMBER  2022 
Bostadsrättsföreningen Räven i Solna publiceras även på www.brfraven.se 

Gemensam el 
Vattenfall har fortsatt problem att läsa av och debitera den el som förbrukas. Problemen har 
visat sig påverka även andra kunder inte bara BRF Räven. Styrelsen har dock tagit beslutet att 
vi måste få i gång debiteringen och vi har därför läst mätarna på vår sida vilket innebär att vi nu 
kan fakturera vidare kostnaden till medlemmarna. Kostnaden för el gällande perioden februari 
till maj kommer faktureras på den avi som skickas ut i dagarna. Vårt mål är sedan att fakturera 
elkostnaden per månad så att elen för föregående månad kommer på varje avi. 

Information om hur man loggar in i portalen för att kunna se sin individuella elförbrukning delas 
ut tillsammans med detta föreningsmeddelande. 

Trädvård och våra träd 
Vi arbetar med att detaljera hur föryngring och ersättning av träd ska se ut för att våra gårdar 
ska bli så fina som möjligt. Som en del av detta projekterar vi nu rabatterna mot parkeringen för 
att placera ut cykeltak, bänkar, belysning, träd och buskar. Målsättningen är att kunna 
presentera en översiktlig plan för detta under året. Nedan visas ett utkast från detta arbete. 
Notera att inget är beslutat och att det är ett aktivt arbete som bedrivs just nu. 

 

 

 

Under hösten kommer arboristerna från vår trädgårdsfirma Lövhagen tillbaka för att sköta om 
våra träd. Det innebär att trädens kronor kommer att glesas ur, döda grenar tas bort och i vissa 
fall kommer volymen att minskas. Det kan också innebära att ett fåtal träd tas bort i samråd med 
arboristerna.  

På förekommen anledning: Ringbarka inte våra träd på eget bevåg! Låt våra experter sköta 
våra träd. Har man synpunkter på några träd, vänd er till styrelsen, vi strävar efter att behålla 
våra träd friska och vackra!  

Städning av cykel- och barnvagnsrum 
Orken att ta hand om även Hus E:s cykel- och barnvagnsrum har inte infunnit sig under 
sommaren så vi kommer ta ett nytt grepp om det nu i höst. Vi återkommer med datum när det är 
dags via anslag i portarna på hus E, via maillistan och i facebookgruppen. I övriga hus har vi nu 
förvarat de bortstädade sakerna i snart 3 månader eller mer och vi kommer börja sortera dessa 



för att antingen återanvända, skänka eller kasta/återvinna dem. Är det fortfarande något du 
saknar och vill ha tillbaka, skicka ett mail till info@brfraven.se så hjälper Lukas Bergliden eller 
Tobias Fink dig. 

Hämtning av grovsopor 

Den 7-9:e oktober 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 på 
fredagskvällen den 7:e oktober. Släng inte saker som kan återanvändas utan lämna dessa till 
någon second hand eller återbruksorganisation. 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. 

Föreningslokalen och bokning av denna 
Bokning av föreningslokalen sker som tidigare kommunicerats via bokningssystemet i 
boka.brfraven.se. George Toth har nu tagit över ansvaret för föreningslokalen och ansvarar för 
att svara på frågor, stämma av städningen i lokalen och samverkar med styrelsen. 
Kontaktuppgifter för ärenden som rör lokalen finns på Boendeinformation på brfraven.se under 
fliken föreningslokalen. 

Resultat av enkät angående laddstolpar 

Vi har gjort två enkäter på temat 
laddstolpar. På den första 
undersökningen inkom 27st svar.  

Vi gick ut med en ny enkät i föregående 
föreningsmeddelande för att se om det 
skett någon förändring och hittills har vi 
fått 11svar som fördelats enligt bilden. 

Eftersom förra föreningsmeddelandet 

kom under sommaren påminner vi om 

den då vi gärna skulle vilja ha fler svar för 

att få ett bra underlag. Så ni som inte har 

gjort det, gå in på 

laddstolpe.brfraven.se och ge oss din 

röst.  

 

 

 

Kontakta styrelsen:  

Felanmälan: http://brfraven.se/boendeinformation#felanmalan 

Allmänna frågor: info@brfraven.se 

Frågor angående: lås: lassystem@brfraven.se, matavfall: matavfall@brfraven.se, 
bastun: bastu@brfraven.se, föreningslokalen: foreningslokalen@brfraven.se   

Öppen grupp för medlemmar på Facebook: Brf Räven Illerstigen i Solna*  

*Syftet med gruppen är en gemensam grupp som alla vi medlemmar kan använda för att öka 
gemenskapen i föreningen, inte primärt en informationskanal för styrelsen.  
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