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Små och Stora Nyheter från Brf Lojohöjden

 

   Hej allihop! 

Så var det dags för ett fullmatat Lojonytt!  
Det är snart tid för föreningsstämma och vi håller som bäst på att 
förbereda all dokumentation medan revisorerna går igenom vår 
verksamhet och ekonomi. Torsdag 20/5 inleder vi stämman enligt 
samma koncept som förra året, med poströstning fördelat på tre 
dagar. Glöm inte att eventuella fullmakter ska vara undertecknade! 

Det är en hel del saker på pågår också utanför stämmoaktiviteterna. 
Xtreme Clean håller på med relining av alla rör i gatan, stambytena 
pågår som vanligt (enligt plan), vi har låtit ta ner några granar som 

blivit ansatta av granbarkborrar och kommunen kommer i dagarna hit på besök 
tillsammans med PEAB för att titta på hur den nya busshållplatsen kommer att läggas. Där 
är även Våtrumsteknik och AFRY med eftersom det kommer att bli extremt trångt med flera 
stora entreprenader på plats samtidigt. Vi har redan som det är dåligt med p-platser och 
stambytes-projektet får ju helst inte fördröjas eftersom det kan generera ökade kostnader. 

Sen är det den eviga diskussionen om våra gemensamma grönytor. Egentligen är det här 
noga räknat inget svårt problem, mer obekvämt. Vi har gemensamma ordningsregler, 
antagna av en stämma, publicerade på hemsida och kommunicerade via Lojonytt och ”Att 
bo på Lojo”, som tydligt talar om vad vi kan och inte kan göra utanför våra lägenheter på 
bottenplan. Det är vår gemensamma mark och den kan inte utan vidare tas i anspråk för 
privat bruk av mer permanent karaktär. Som exempel på det har vi självfallet fasta 
installationer som altaner, stora som små, men också möbler som ställs ut permanent över 
sommaren. Det som gäller är alltså planteringar längs med huskroppen och balkongen.  

Ni får mer än gärna ta med er en stol ut och sätta er så länge ni tar in den på balkongen 
igen. Lite omständigt, visst är det så, men det är det som gäller. 

Det är aldrig roligt att som styrelse behöva gå ut och peka med hela armen, men det är 
något vi kommer att behöva göra om ordningsreglerna inte följs. I det här fallet (och i nästan 
alla fall som har med en bostadsrättsförenings frågor att göra) är det en fråga om vad vi har 
gemensamt snarare än vad vi vill privat. Vi kan göra mycket i våra lägenheter, men faktum 
är att inte ens dessa äger vi de facto, vi äger bara en rätt att bo i dem. Och vi betalar för att 
allt det gemensamma ska gå runt; hus, marker, inventarier osv. Och hela tiden styrs det av 
den sk ”likhetsprincipen”, rättviseregeln som reglerar att ingen får mer än någon annan. 
Eller kan nyttja mer än någon annan. 

Jag vill passa på att påminna om vårt arbete med att förbättra den yttre miljön för samtliga, 
pö om pö kommer vi att genomföra både små och, efter stämmobeslut, lite större 
förändringar som vi hoppas ska leda till ökad trivsel för både stora och små!  

Hälsningar 
Görel Malmström, ordförande



Aktuellt! 

Tid för årets ordinarie 
föreningsstämma! 

Vi samlas, som *digare meddelats, *ll stämma 
i vår förening den 20-23 maj. Liksom förra året 
genomförs stämman som en ren 
poströstningsstämma. Formellt avslutas 
stämman på måndag den 24 maj med 
uppräBande av protokoll. Röstningen sker i 
föreningslokalen, Lojovägen 44, under 
smiBsäkra former.  

Alla röstberäFgade kan personligen eller med 
fullmaktshavare lämna in siB ifyllda 
poströstningsformulär torsdag den 20 maj 
klockan 16-19.00, fredag den 21 maj klockan 
16-18.00 samt söndag den 23 maj mellan 
klockan 15-18.00. 

Vad som stadgas i lag och i våra stadgar 
avseende fullmakter och ombud gäller även 
vid en stämma som enbart genomförs med 
poströstning.  

Precis som vid förra årets stämma måste den 
som deltar skriva under det utdelade 
röstningsformuläret med namn och adress och 
vid behov kunna legi*mera sig vid 
rös*nlämningen. 

Poströstningsformuläret som delas ut med 
stämmohandlingarna måste användas av den 
som vill delta vid stämman, röstning i andra 
former kan och kommer inte aB tas emot.  

Inlämning av poströst kan bara ske på de 
angivna *derna. Eventuella röster som 
inkommer vid annan *dpunkt eller i annan 
form kommer inte aB registreras.  

Vid stämman behandlas de punkter som anges 
i våra stadgar och i kallelsen *ll stämman. För 
vissa beslut finns möjlighet aB begära 
bordläggning. Om mer än 1/10-del av de 

röstberäFgade begär bordläggning av någon 
av dessa frågor ska stämman återupptas vid en 
senare *dpunkt för fortsaB behandling av 
dessa punkter. I poströstningsformuläret 
framgår vilka punkter som deBa gäller. 
Ordningen regleras i lag om ekonomiska 
föreningar. 

Medlemsförslag som inkommit i räB *d och i 
räB form samt styrelsens förslag återfinns i 
stämmohandlingarna och finns angivna i 
kallelsen *ll stämman. 

Vi hoppas aB vi *llsammans kan genomföra 
denna stämma lika smidigt som förra årets 
poströstningsstämma.  

Välkomna *ll stämman, föreningens högsta 
beslutande församling! 

Om våra balkonger 

Den besiktning av våra balkonger som nyligen 
genomfördes visade aB våra balkongplaBor är 
i ganska goB skick med tanke på husens ålder. 
Några har uBryckt aB det hela gick väldigt 
snabbt och syntes vara summariskt. Vi ber er 
förstå aB det besiktningsmännen *Bade eYer 
var sprickor och uppenbara betongskador. Om 
det inte fanns några spår av det på eller under 
er balkong kunde deBa snabbt konstateras. En 
ny besiktning kommer aB ske om 4 *ll 5 år.  

Vi ber dock alla notera aB golvbeläggningar 
och trätrallar all*d måste kunna plockas undan 
utan allZör stor möda för aB vi ska kunna ha 
koll på balkongerna. Lagda trägolv/trallar ska 
vara i sek*oner. 

Nya krav på Individuell 
mätning och debitering av 
värme och tappvatten (IMD) 

Från 1 juli i år är det eB principiellt krav på alla 
fas*ghetsägare aB installera utrustning för 
individuell mätning och debitering av värme 
och tappvaBen i flerfamiljshus. Undantagna är 



dock äldre fas*gheter där det tekniskt inte är 
lönsamt och/eller där energiprimärtalet inte 
övers*ger 200 kWh/m2. Våra hus faller i den 
kategori av hus som inte omfaBas av kravet på 
IMD för värme och vaBen. För oss innebär 
alltså de nya reglerna ingen förändring. 

Om cyklar i området 

Just nu märks alla cyklar i området (både ute 
och i våra källarförråd) som förefaller 
övergivna eller inte funk*onsdugliga. Du som 
fåB din cykel märkt med eB inplastat anslag 
behöver märka din cykel tydligt med namn och 
adress. De cyklar som eYer den 31 maj i år inte 
är märkta kommer aB tas om hand av 
föreningen under 1 månad och däreYer 
kasseras.  

Om din cykel inte är funk*onsduglig måste du 
själv förvara den på annat ställe än i våra 
cykelställ. 

Egna prylar på föreningens 
grönytor 

Vi vill inte aB vårt område ska se rörigt ut, 
grönytorna utanför våra balkonger är *ll för 
oss alla.  

Alla kan nyBja gräsytorna genom aB *llfälligt 
ta ut egna stolar, bord och hängmaBor. Men 
det innebär inte aB man kan flyBa ut egna 
grejer som hela sommaren blir stående på de 
gemensamma grönytorna! 

Man kan absolut inte använda grönytorna för 
aB dumpa allehanda mer eller mindre skräpiga 
bord och stolar.  

Ni som bor på markplanet får självklart njuta 
av er markkontakt på gräsytorna men ni får 
inte ha grejer stående eller liggande ute hela 
sommaren. Det gäller även direkt invid fasad. 
Stolar, bord, hängmaBor, grillar och annat ska 
förvaras inne på er balkong när de inte 
används.  

Vi har eB gemensamt ansvar för aB se *ll aB 
området ser prydligt ut för alla boende och aB 
våra gräsytor kan klippas. På en egen tomt får 
man ha det lite om man vill men det gäller inte 
på grönytor som vi *llsammans äger och 
vårdar. 

Vad vi inte får spola ner i våra 
toaletter! 

Från *d *ll annan råkar några av oss ut för 
stopp i toaleBavloppet. Nästan all*d när 
avloppet rensas är förklaringen aB sådant som 
inte hör hemma i avloppet spolats ner. 
TväBlappar, hushållspapper, serveBer, tops, 
trasor och plast- eller pappersförpackningar 
med mera hör hemma i soporna inte i våra 
toaleBstolar. 

Nya regler om vad som får 
slängas i grovsoprummet 

Nu siBer det nya skyltar i och utanför vårt 
gemensamma grovsoprum. En enkel 
uppmaning *ll oss alla är aB vi ska respektera 
vad som inte får kastas i grovsoprummet. 

Vi kan inte längre ta emot möbler eYersom vi 
inte längre har en stor öppen container.  

Byggsopor och förpackningar från byggdelar 
(exempelvis köksskåp) ska forslas bort av 
boende eller boendes hantverkare. Det är 
aldrig ok aB släppa in hantverkare i 
grovsoprummet.  

Om vi alla hjälpligt följer de regler som finns 
för grovsoprummet kan vi fortsäBa aB ha den 
möjligheten, om inte reglerna följs kan 
grovsoprummet stängas för goB.  

Tömning av kartonger kommer nu aB ske 
veckovis men vi alla måste forZarande skära 
ner kartonger och stora pappförpackningar 
innan de tas med och slängs i grovsoprummet.  



Fundera eB ögonblick på om din hantering av 
grovsopor visar respekt för aB vi *llsammans 
har eB ansvar för aB hanteringen fungerar. 

Skyddsrum 

Vi har skyddsrum i området i de hus som har 
källare. I samband med aB stambytet 
påbörjades kasserade vi gamla toaleB- och 
vaBenkärl i papp från *digt 1970-tal, vi testade 
ven*la*onen genom sandfilter och 
inventerade verktyg och annan utrustning.  

Vi köper nu successivt in nya vaBen- och 
toaleBkärl för aB se *ll aB våra skyddsrum kan 
fungera om det skulle behövas. 

Om träd och trädvård 

Nyligen togs några granar i Lillskogen 
(skogspar*et bakom Lojovägen 25-30 och 
35-37) bort eYersom träden drabbats av 
granbarkborrar.  

Styrelsen har funnit aB det är hög *d för lite 
mer genomgripande trädvård. Under 
sommaren kommer många av våra träd i 
området därför aB beskäras mer eller mindre 
mycket. Vid samma *llfälle kommer en solitär 
björk bakom Lojovägen 56 också aB tas ner 
eYersom den visar tydliga tecken på 
torkskador. Sannolikt kommer eB nyB träd aB 
placeras där men en bit längre ifrån huset.  

Trädrenoveringen påbörjas eYer aB våra 
körsbärsträd har blommat ut. Vi hoppas aB vi 
även nästa vår får njuta av alla våra 

blommande träd 
även om många av 
träden då har en 
beskuren krona.  

 

Om Lojovägen och en 
permanentad busshållplats vid 
vår infart. 

Som en konsekvens av aB vi, med stöd av en 
ny detaljplan, genomför en tomZörsäljning *ll 
PEAB (se *digare informa*on om Lojobacken) 
kommer kommunen med start i miBen av 
augus* aB påbörja arbetet med aB bredda 
Lojovägen och lägga nya avloppsrör på insidan 
av vägen. DeBa i enlighet med vad vi beslutade 
om angående ändrad ledningsräB vid en 
extrastämma i oktober förra året.  

Arbetena längs vägen kommer aB innebära aB 
framkomligheten på Lojovägen blir begränsad 
*dvis. Vi som kör längs vägen kommer aB 
behöva visa en smula tålamod och hänsyn, 
dock kommer vägen självklart aB vid varje 
*dpunkt vara framkomlig. 

Kommunen kommer också aB påbörja arbetet 
med aB permanenta och utvidga 
busshållplatsen på den mark som vi, genom 
stämmobeslut vid extrastämman i oktober 
2020, beslutade om aB överföra *ll 
kommunen. Även här kan framkomligheten bli 
påverkad under den *d som 
anläggningsarbetet pågår. Vi ber igen om 
tålamod och inte minst om aB vi visar varandra 
och de som arbetar med omläggningen 
hänsyn.  

Tyvärr måste vi konstatera aB det kan bli 
stökigt och småkrångligt längs Lojovägen och 
vid vår infart under hösten. 

   

Bostadsrättsföreningen Lojohöjden 
Lojovägen 44, 181 47 Lidingö, 072-252 36 49 (fastighetsskötare), 070-765 53 24 

(styrelsen) info@lojohojden.se 
                 www.lojohojden.se


