



 

LojoNytt juni 2021 
Små och Stora Nyheter från Brf Lojohöjden

Vi har nu genomfört ytterligare en stämma utan att 
samlas personligen, jag hoppas att det var den sista 
stämman på ett bra tag som behöver genomföras på 
detta sätt! Jag tycker ofta att det är bättre och trevligare 
att vara på plats och ha möjlighet att diskutera olika 
frågor.  

Några stora, varma TACK är på sin plats. Tack alla ni 
som ville komma och rösta och på det sättet tala om vad 
ni tycker och tack till er som ville hjälpa till med 

arrangemanget! Tack för att jag, återigen, fick ert förtroende att leda styrelsens arbete 
det kommande året! Sist men inte minst ett stort tack till Barry Olivefeldt och 
Alexander Sylwan som nu lämnar styrelsen, vi kommer att sakna er! 

Styrelsen har fått tre nya medlemmar, Hugo Sandberg och Sofia Holmström som är nya 
suppleanter och Peter Aullo som är ny ledamot det kommande året. Välkomna ska ni 
vara! Två möten med nya styrelsen är redan genomförda och vi får nu några veckors 
ledighet innan vi ses igen i mitten av augusti. 

Som ett led i uppföljningen av stämmobeslutet angående ordningsreglerna går 
styrelsen i dagarna ut med en anmodan till berörda att ta bort fasta installationer som 
altaner och större plattsättningar. Vi kommer framöver att se över hur vi kan ta tillvara 
våra gemensamma ytor för gemensamt nyttjande, vi hoppas förstås att det ska komma 
till nytta och glädje för alla medlemmar. Förutom det behöver vi se över våra 
planteringar, en inventering kommer att göras efter sommaren och därefter kan 
styrelsen ta beslut om lämplig plan. Och glöm inte att arboristen snart dyker upp för 
ordentlig frisering av våra träd. De kommer att vara flera på plats samtidigt och 
ansvarar förstås också för att forsla bort allt det som tas ned. 

Vi har fått många frågor om det nya TV-avtalet. Det viktigast med det är att ni som 
individuella kunder hos Tele2 behöver ringa dit och ansluta er till vårt nya gruppavtal. 
Det är naturligtvis frivilligt, men om ni i dag är anslutna till vårt gruppavtal kommer 
detta att faktureras er när det nya avtalet träder i kraft 1/8. För att slippa det, ring 
snarast till Tele2! Kontaktuppgifter finns i utdelat blad, detta finns också på vår 
hemsida. 

Med detta önskar jag er alla en riktigt fin sommar! 

Hälsningar  
Görel Malmström,  
ordförande. 

Hej!



Aktuellt! 

Stämman 

Som ni alla fått information om  genomfördes 
årets ordinarie förenings-stämma som en ren 
poströstnings-stämma. 144 medlemmar deltog 
och lämnade in sina röstblanketter. Stämman 
avslutades administrativ genom att protokollet 
undertecknades den 25 maj. Protokollet finns 
på hemsidan och på anslagstavlan, Lojov 44.  

Utöver sedvanliga punkter avseende 
räkenskaperna för 2020 behandlade stämman 
tre förslag från styrelsen och två 
medlemsförslag. 

Stämman gav styrelsen mandat att använda 
en del av tomtlikviden för Lojobacken för att 
återbetala lån som förfaller i september 2021 
och 2022. Totalt kommer föreningens 
låneskuld med detta att minska med 33 
miljoner kronor. 

Stämman godkände också styrelsens förslag 
om möjlig placering av ytterligare 
cykelställsplatser under tak. 

I ett samlat förslag föreslog styrelsen några 
kompletteringar av de ordningsregler som 
antogs av stämman 2017.  

En ytterligare punkt avseende 
ordningsreglerna var ett önskemål från 
styrelsen om att få de delar av 
ordningsreglerna som rör enskilda 
medlemmars nyttjande av den gemensamma 
marken i direkt anslutning till lägenheterna 
på markplanet bekräftade av medlemmarna. 

Stämman bekräftade med stor majoritet att de 
gällande reglerna fortsatt ska gälla och 
tillämpas.  

Stämman gav sitt stöd för ett förslag från 
Peter Aullo om att sätta lampor/beslysning i 
några utvalda träd inom området. 

Vid stämman omvaldes Görel Malmström som 
föreningens ordförande för ytterligare ett år. I 
övrigt skedde tre val till styrelsen: Peter Aullo 
valdes till ordinarie ledamot, Sofia Holmström 
och Hugo Sandberg valdes till 
styrelsesuppleanter. De tidigare 
suppleanterna Sophia Barthelsson och 
Jeanette Oppenheim valdes som ordinarie 
ledamöter. Andreas Mörks mandat från förra 
årets stämma löper ytterligare ett år till 
stämman 2022. 

Barry Olivefeldt lämnar med stämman 
styrelsen efter att ha varit ledamot i mer än 10 
år. Alexander Sylvan lämnade sitt 
styrelseuppdrag efter 4 år. Barry Olivefeldt 
valdes tillsammans med Susanne Eksell och 
Cathrine Sköld att utgöra valberedning under 
perioden fram till nästa ordinarie stämma. 
Avlämnade röstsedlar sparas under 3 
månader innan de makuleras. 

Kompletterade ordningsregler 

Styrelsen uppmanar alla att ta del av  
gällande ordningsregler som finns på 
föreningens hemsida www.lojohojden.se under 
rubriken Boende. Vi är alla skyldiga att ta del 
av och följa ordningsreglerna som antogs av 
en stämma 2017 och som i och med årets 
stämma kompletterats på ett par punkter 
enligt nedan. 

Inhyrda hantverkare får endast utföra arbete 
under normal arbetstid på vardagar alltså inte 
på kvällstid eller helger. Ni har alltid fullt 
ansvar för era inhyrda hantverkare, de är era 
gäster/besökare. För egna mindre arbeten i 
den egna lägenheten gäller att störande 
arbeten inte får ske efter klockan 22 eller före 
klockan 8.00 Allmänt gäller att vi ska visa 
varandra hänsyn.  

Eftersom det sker allt fler ombyggnationer och 
renoveringar som på olika sätt påverkar 
vatten/avlopp, el och ventilation införs ett 
krav på att den som önskar genomföra 
arbeten som påverkar vatten, avlopp, el och 
som innebär ändrad rumsindelning måste 
teckna ett avtal med föreningen innan arbeten 
i den egna lägenheten påbörjas.  

Avtalet stadgar bland annat att alla arbeten 
ska utföras i enlighet med gällande 
branschregler och att sakkunniga ska 
rådfrågas bland annat avseende ventilation 
när rumsindelningen ska ändras. Den boende 
har det fulla ansvaret för att alla arbeten 
dokumenteras. 

Om uteplatser 

Stämman uttalade med stor majoritet att de 
gällande reglerna för hur vi alla kan nyttja 
våra grönytor fortsatt ska gälla avseende 
anläggandet eller markerande av egna 
uteplatser i anslutning till den egna 
lägenheten på markplanet. Det innebär att 
ingen enskild boende får markera en egen 
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uteplats i någon form (särskilda regler gäller 
för boende i souterränglägenheterna).  

Stämmobeslutet innebär att de som anlagt 
någon form av uteplats är skyldiga att ta bort 
installationer, permanenta markeringar eller 
liknande (däck, plattor, trallar eller anlagd 
växtlighet utöver vad som gäller för 
planteringar i anslutning till den egna 
bostaden).  

Självklart kan alla boende tillfälligt ta ut bord 
och stolar på gräsytorna när de används. Det 
innebär dock inte att möbler, grillar, 
hängmattor och annat kan lämnas kvar på 
gräsytorna hela sommarsäsongen.  

Nya regler för grovsoprummet 

Efter vintern har reglerna för vad som kan 
lämnas i grovsoprummet justerats och 
förtydligats. Vi kan tex inte längre lämna 
möbler i grovsoprummet.  

De som tömmer våra grovsopor har tydligt 
meddelat att inget som inte ryms i behållarna 
i grovsoprummet får lämnas där. 
Skrymmande föremål har inneburit och 
kommer att innebära att vi inte längre får 
hämtning av grovsopor. 

Byggmaterial såsom trä- och gipsskivor, 
golvmaterial, dörrkarmar och dörrblad, skåp 
och skåpstommar samt förpackningar för 
byggvaror får heller inte lämnas i 
grovsoprummet.  

Vi finner det helt oacceptabelt att boende ger 
inhyrda hantverkare tillgång till 
grovsoprummet vid pågående renoverings- och 
ombyggnadsarbeten.   

Reglerna är enkla och tydliga, läs på anslaget 
som sitter på dörren till grovsoporna innan ni 
tar med det ni ska slänga. Grovsoprummet 
kan med kort varsel stängas permanent om vi 
inte sköter det. 

Vi har ökat på hämtningen av kartonger till en 
gång per vecka. Fortfarande gäller dock att 
kartonger och pappemballage ska skäras ner 
till platta förpackningar - självklart utan 
plastinnehåll eller frigolit! 

Ny föreningsapp! 

Styrelsen har beslutat om att använda en app 
som heter ”Min föreningsapp” för utskick, 
grannsamverkansmeddelanden och annat. 

Fördelen med en app är att vi kan nå alla som 
är anslutna till appen betydligt snabbare än 
idag. Vi kan också välja att adressera bara 
enstaka hus eller portar om det är sådan 
information som bara gäller dessa. 

Som inlaga i detta Lojonytt finner ni en 
instruktion om hur ni laddar ner appen och 
ansluter er. Vi kommer även framåt att 
publicera information på hemsidan samt dela 
ut i brevlådorna. Appen är högst frivillig att 
använda! 

Om ändringar i tv- och 
bredbandsutbudet 

Från och med 1/8 i år ändras gruppavtalet för 
tv och bredband från Tele2 (tidigare Comhem). 
Föreningen har nu tecknat avtal om ”TV Bas 
HD” samt ”Bredband 250”. Kanaler utöver de 
som ingår i baspaketet kan ni själva teckna 
avtal med Tele2 om enligt gällande prislista. 

Hastigheten på bredbandet som ingår i 
avgiften, ökar från 100 till 250 mbit.  

Ni behöver omgående ringa till Tele2s 
kundtjänt och meddela om ni vill ansluta er 
till föreningens nya gruppavtal.  

Helst ska detta ske före 30/6 för att 
undvika onödiga extrakostnader.  

Se tidigare utskickad information med 
kontaktuppgifter.  

Om tomtaffären – Lojobacken 

I skrivande stund slutförs tomtaffären med 
PEAB. Den slutliga likviden för den 
avstyckade tomt som föreningen säljer blir 
drygt 110 miljoner kronor.  

Uppskattningen om hur mycket pengar som 
kommer att förstärka föreningens kassa 
kvarstår vid dryga 80 miljoner kronor efter att 
skatter och omkostnader dragits av. 

Ni kommer tidigt i höst att få en detaljerad 
rapport med alla siffror nöjaktigt redovisade. 

Elbilsladdning 

I enlighet med beslut vid förra årets stämma 
har 4 platser för laddning av elbilar 



installerats. Alla har fått särskild information 
av hur ni kan nyttja denna möjlighet.  

Styrelsen hoppas att alla kommer att 
respektera att laddplatserna inte är 
parkeringsplatser. Laddplatserna är enbart till 
för laddande fordon (max 3 timmar på dagtid, 
se skyltning på plats).  

Njut gärna av tanken att du laddar en bil med 
solel från garagetaket under 8 av årets 
månader, de ljusa timmarna på dygnet 
(laddstationen är kopplad till det abonnemang 
som använder vår egen solel)! 

Träd och utemiljö 

Under sommaren kommer ett antal av våra 
träd att beskäras. Styrelsen har tecknat ett 
avtal med företaget Tiger Trädfällare. En del 
av träden kommer att beskäras relativt hårt 
(kronbeskäras) för att inte växa in mot husen 
och för att inte växa ut mot vägarna.  

Målning av balkongräcken 

Nu är det dags att starta målning av 
balkongräcken i enlighet med den 
underhållsplan föreningen har. Aktuella 
portar detta år är 48-50 och 75-77. Om ni vill 
bättra på lite själva i väntan på att 
underhållet kommer till er port finns färg att 
hämta Lojov 44. Kontakta fastighetsskötaren, 
fastighet@lojohojden.se. 

Långsiktig ekonomi 

Styrelsen kommer att följa inriktningen för 
den långsiktiga ekonomi som presenterades i 
ett Extra Lojonytt om ekonomin som alla fick 
del av i februari i år.  

 

Det innebär bland annat att avgifterna 
preliminärt kommer att höjas med 3 % från 
årsskiftet 2021/2022. 

I år och under de närmast kommande åren 
planeras för ett utökat underhåll, bland annat 
i den yttre miljön. 

Om radonmätningar i området 

Vi har de två senaste vintrarna mätt radon i 
totalt 176 lägenheter efter genomfört 
stambyte. I 10 lägenheter visar mätningen på 
värden som överstiger gränsvärdet på 200 bq/
m3.  

Resultatet av mätningen redovisas bara till 
boende i de fall där värdet överstiger det 
fastlagda gränsvärdet. Alla berörda har fått 
meddelande om planerat besök i bostaden före 
sommaren. 

För lägenheter där mätningen visar för höga 
radonvärden följs en ordning som innebär att 
vår ansvarige entreprenör, Hemkomfort gör ett 
besök på plats för att se om det finns 
möjlighet att relativt snabbt öka 
luftgenomströmningen i lägenheten och 
därmed sänka radonvärdet.   

Styrelsen räknar med att genomföra enkla 
åtgärder för att öka luftväxlingen tidigt i höst i 
de lägenheter som berörs. Därefter sker det en 
ny mätning under hösten.  

Vid behov av mer omfattande åtgärder 
kommer dessa att planeras gemensamt med 
boende och genomföras under 2022.  

Resterande lägenheter (128) kommer att 
radonmätas under perioden oktober 2021 till 
mars 2022.


    
Bostadsrättsföreningen Lojohöjden 

Lojovägen 44, 181 47 Lidingö, 072-252 36 49 (fastighetsskötare), 070-765 53 24 (styrelsen) 
info@lojohojden.se 
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