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       Hej igen! 

Jag fattar inte var tiden tar vägen… Nu blev det höst igen 
utan att jag hann med riktigt. Men vårt område och all 
natur omkring är så vacker och luften är fantastisk, så det 
är ju bra ändå!  

Det är som vanligt en hel del som händer i föreningen. Den styrelse som valdes i 
våras fungerar väldigt bra och nu kan vi äntligen mötas i samma lokaler igen vilket 
åtminstone jag sett fram emot.  

Vårt arbete består just för tillfället av några lite större projekt som renoveringen av 
tvättstugan, slutförandet av Lojobacksaffären (den gör vi inte så mycket med men 
det finns ändå som något som ska tänkas på) och upphandlingen av de nya 
cykelparkeringarna under tak som stämman i våras beslutade om placeringen av. 

Jag funderar också personligen en hel del kring den nya busshållplatsen. Å ena 
sidan vet jag att vi var tvungna att gå med på den, å andra sidan blir det bra med en 
busshållplats ännu närmre. Fast det blir väldigt mycket asfalt och hur ska vi få till 
”Lojokänslan” igen när vi väl ser hur det blev? Det är också en del fina berghällar 
som kommer att sprängas bort och det känns inte bra. Och hur ska vi på bästa sätt 
så småningom renovera parkeringen med tanke på all asfalt och alla ”döda” ytor? 
Och flaggstången, kommer den att trivas tvärs över gatan? Och gräset som 
försvinner…Jag får lite ont i magen av alltihop, men vi får ta sakerna vartefter de 
kommer. Både människor, bilar, bussar och blommor behöver få plats framöver. Och 
vi får inte glömma vad alltihop faktiskt gav - nästan ett helt stambyte. Det är inte illa 
i ett så vidsträckt område som vårt. 

Tvättstugan är tömd och köket i lokalen är delvis tömt, redo för ny kostym. 
Föreningslokalen har vi valt att vänta med renovering av och tur var väl det, nu kan 
den användas som upplag för maskiner, bänkar, leksaker, böcker och allsköns 
bråte. 8/11 kan vi kliva in i en ny, fin tvättstuga och nya, fina toaletter! Under tiden 
är ni välkomna att tvätta i det nya ”Tvättslottet” som står parkerat invid VTs 
duschvagn Lojov 41. Den är snart inkopplad och klar och jag har pappslöjdat ett 
helt analogt tvättbokningssystem som kommer att sitta på väggen. 

Slutligen skulle jag vilja slå ett slag för ”Min föreningsapp” som vi informerat om 
tidigare. Ladda gärna ner den så får ni information snabbare!  

Hälsningar 
Görel Malmström, ordförande



Aktuellt! 

5 enkla om att bo i bostadsrätt! 

På förekommen anledning vill vi med de2a 
markera vad det innebär a2 bo i en 
bostadsrä2sförening. 

1. Stämman, dit alla medlemmar bjuds in, är 
Bostadsrä2sföreningens högsta beslutande 
instans. Vid stämman har varje bostadsrä2 en 
röst lika för alla, ingen medlem kan ha mer än 
1 röst även om man äger mer än en 
bostadsrä2. Juridiskt är en Bostadsrä2s-
föreningen en särskild form av Ekonomisk 
förening (se Lag om ekonomiska föreningar och 
Bostadsrä2slag). Beslut fa2ade vid en stämma 
ska eGerföljas förutsa2 a2 de inte strider mot 
vad som förskrivs i gällande lagar. Enskilda 
medlemmar kan i många fall begära en 
prövning i Hyresnämnden av fa2ade 
stämmobeslut. 

2. Styrelsen har ansvar a2 löpande hantera 
uppkomna frågor och ansvar för bland annat 
den löpande driGen och underhållet. Styrelsen, 
som väljs av medlemmarna vid stämman, har 
e2 långtgående förvaltningsmandat som bland 
annat innebär a2 bestämma avgiGerna Lll 
föreningen. Styrelsen ska arbeta enligt fa2ade 
stämmobeslut, föreningens stadgar, lagar och 
antagna ordningsregler. Styrelsen ansvarar för 
a2 bibehålla och utveckla värdet på 
medlemmarnas bostadsrä2er. 

3. De avgiGer som medlemmarna betalar 
fastställs av styrelsen för a2 trygga 
finansieringen av föreningen. AvgiGerna ska 
över Ld täcka alla kostnader som föreningen 
har. AvgiGerna ska också finansiera de 
investeringar som föreningen behöver göra i 
syGe a2 bibehålla och om möjligt utveckla 
värdet på medlemmarnas bostadsrä2er 

4. Som bostadsrä2shavare äger man en andel av 
föreningens hus och mark. 
Bostadsrä2shavarna äger inte den egna 
bostaden men disponerar och ansvarar för den 
egna bostaden i enlighet med e2 ursprungligt 
upplåtelseavtal och föreningens stadgar. Hur 
mycket man äger anges av det så kallade 

andelstalet. Det är andelstalet som styr vilken 
avgiG varje bostadsrä2 ska betala. 

5. Medlemmarnas räTgheter och skyldigheter 
anges i lagar (främst Bostadsrä2slag), i de 
stadgar som antagits av medlemmarna vid två 
på varandra följande stämmor samt av de 
ordningsregler eller motsvarande som antagits 
vid en stämma. Styrelsen har e2 ansvar för a2 
se Lll a2 medlemmarna följer de lagar och 
regler som gäller avseende hur man utny2jar 
sin bostadsrä2. Alla medlemmar kan lämna in 
förslag Lll föreningens årsstämma i form av 
moLoner (förslag) som vid stämman prövas av 
närvarande medlemmar. 

Arbeten på Lojovägen och i 
Lojobacken under hösten 

Det kommer a2 bli en del besvär för biltrafiken in 
och ut från området i höst. Det kommer också a2 
bli mycket begränsade parkerings-möjligheter för 
besökare Lll området. 

Med start från mi2en av september kommer det 
a2 ske omfa2ande arbeten med ombyggnad av 
Lojovägen som inkluderar allt från grävning för nya 
avloppsrör Lll en ombyggnad av hela Lojovägen 
(vägen ska höjas från lägsta punkt upp mot 
busshållplatsen uppe vid vår parkering. Det 
kommer a2 anläggas en provisorisk väg på den 
avstyckade tomten bredvid den nuvarande vägen.  

Kommunens entreprenör, Züblin, ansvarar för a2 
vägen är farbar vid varje Ldpunkt under arbetets 
gång. Bussar och sopbilar ska fortsa2 köra upp Lll 
området. Den Lllfälliga vägen kan skapa y2erligare 
problem när vår stambytes-entreprenör ska 
avetablera sina byggbodar i månadsskiGet 
november/december. 

Arbetena med vägen och den permanentade 
busshållplatsen kommer a2 pågå fram Lll början av 
nästa år. Arbetet inleds i nedre delen av Lojovägen 
och fly2ar successivt upp mot oss under höstens 
gång. 

Styrelsen har en pågående dialog med kommunens 
entreprenör. 

När den provisoriska parkeringen inLll Lojovägen 
försvinner kommer det a2 innebära a2 antalet 



parkeringsplatser för besökare minskar högst 
påtagligt.  

Vi uppmanar alla boende a2 begränsa den egna 
användningen av gästplatserna. Styrelsen 
undersöker på vilka sä2 Lllgången Lll våra 
gästplatser kan regleras även dagLd. Vi hoppas a2 
ni alla respekterar vår vädjan – låt våra besökare ha 
Lllgång Lll de få gästplatser vi disponerar! 

PEAB kommer så snart som ombyggnaden av 
Lojovägen så medger påbörja markarbeten på den 
avstyckade tomten längs Lojovägen. 

Styrelsen återkommer med informaLon om allt 
från vägbygget Lll sprängningar när arbetet närmar 
sig vårt område senare i höst. 

Genomgång av våra 
planteringar 

Tillsammans med Lidingö trädgårdscenter kommer 
vi under hösten a2 göra en inventering av alla våra 
planteringar längs hus och vägar. EGer genomförd 
inventering kommer vi Lllsammans med vår 
entreprenör a2 ta fram en plan för komple2eringar 
och nyplanteringar där så behövs.  

Styrelsen har tydligt markerat a2 vi önskar än mer 
av blommande planteringar. Vi ser fram emot 
förslag från Lidingö trädgårdscenter om hur vi kan 
göra vår trädgård ännu mer blommande.  

Tvättstugan, föreningslokalen/
pentry och toaletterna stänger 
för stambyte och renovering! 

Som Ldigare meddelats på hemsidan och i 
föreningsappen kommer alla faciliteter på 
Lojovägen 44 (inklusive toale2 och pentry i 
snickarboden) vara helt stängda från torsdag den 
23 september Lll måndag den 8 november.  

Avlopp ska relinas, golvbrunnar och va2enrör ska 
renoveras/bytas. Tvä2stugan kommer a2 få ny2 
golv och väggarna målas. Toale2erna stambyts och 
renoveras. Den ena toale2en kommer a2 byggas 
ut med en dusch. Pentryt i föreningslokalen ska 
också stambytas och få ny2 golv. I entrén Lll 

Lojovägen 44 läggs det e2 ny2 klinkergolv. Pentry 
och toale2 i snickarboden ska också stambytas. 

En provisorisk tvä2stuga kommer a2 sä2as upp 
med begränsade möjligheter för maskintvä2. 
Tvä2boden placeras vid Lojovägen 41/54 där 
dusch- och toale2vagn står. 

Tvä2pass blir 2 Lmmar med en Lmmes y2erligare 
torkLd. Tvä2pass börjar varje jämn Lmme (kl 6, 8, 
10….). Endast e2 tvä2pass åt gången.  

Tillträde sker genom kod som fås via mejl Lll: 
info@lojohojden.se. Bokning och användning kan 
ske från och med måndag 27/9. 

Bokning sker manuellt i tvä2boden med port- och 
lägenhetsnummer. Boende kan bara boka 1 pass 
åt gången. 

Vi hoppas a2 ni liksom vi ser fram emot en 
renoverad tvä2stuga och renoverade toale2er. 

Alla eventuella liggande bokningar av tväTder eller 
av föreningslokalen under perioden blir avbokade. 
Vi beklagar olägenheten men jobbat måste göras! 

Gropen vid Lojovägen 1 

Vi har tyvärr fortsa2a problem med fukt i källaren 
under Lojovägen 1-3. Fukten kommer in via väggen 
under Lojovägen 1. De arbeten som gjordes förra 
året av Våtrumstekniks underleverantör har tyvärr 
visat sig inte räcka Lll.  

Föreningen har nu övertagit ansvaret för arbetet 
och uppdragit åt en egen entreprenör a2 försöka 
få stopp på va2eninträngningen i skyddsrummet 
under Lojovägen 1.  

Det har visat sig a2 va2en följer berggrunden från 
Lojovägen 4-7 ner mot huset Lojovägen 1-3. 
Sannolikt kommer det a2 krävas y2erligare 
utgrävning mot husgrunden (på balkongsidan) 
Lojovägen 1-2. Vi beklagar olägenheten och a2 det 
ser tråkigt ut.  

Förhoppningen är a2 vi ska kunna sluiöra arbetet 
under hösten i år. 

mailto:info@lojohojden.se


Slutförandet av stambytet 

Snart har stambytet sluiörts, arbete pågår i de två 
sista husen (Lojov 45-50). Projektet avslutas med 
arbeten Lojovägen 44.  

Slutbesiktning i november omfa2ar i princip hela 
projektet men innebär inte a2 redan besikLgade 
lägenheter besikLgas igen.  

Inför slutbesiktningen gäller a2 de boende som 
uppfa2ar a2 man har kvarstående anmärkningar 
som inte är åtgärdade kommer a2 uppmanas a2 
höra av sig Lll Våtrumsteknik innan 
slutbesiktningen. InformaLon kommer a2 lämnas 
Lll alla boende om hur eventuella fel som ryms 
inom garanLerna ska hanteras när entreprenaden 
är avslutad.  

EGer årsskiGet, innan vårens stämma, kommer 
styrelsen a2 sammanställa alla kostnader för 
stambytet. Redovisningen kommer sannolikt a2 
redovisas i e2 Lojony2 våren 2022. 

Inga tv-apparater eller möbler får 
lämnas i grovsoprummet! 

Vänligen notera och respektera a2 det inte är 
Lllåtet a2 lämna tv-apparater i elskrotet som finns 
i grovsoprummet. Ni måste själva ta bort tv-
apparater Lll Stockby eller annan plats. Det är 
heller inte Lllåtet a2 slänga möbler i vårt 
grovsoprum.  

 

Min Föreningsapp – Brf 

Lojohöjden 

Vi kan konstatera a2 många medlemmar redan har 
laddat ner vår app för a2 digitalt kunna ta del av 
informaLon som förmedlas inom föreningen. Till er 
som missat eller ej hunnit ladda ner appen, följ 
instrukLonerna nedan eller gå in på vår hemsida 
för e2 fullständigt informaLonsblad.  

1. Ladda ner appen “Min Förening” på App 
Store eller Google Play BuLk alternaLvt gå 
in på www.app.minforeningsapp.se om du 
inte har en smartphone. 

2. Öppna appen och sök eGer oss: “Brf 
Lojohöjden”. Här är det vikLgt a2  
sökningen är exakt. 

3. Skapa en profil och ansök om behörighet. 
a. Klicka på knappen “Min profil”. 
b. Ange mejladress och e2 lösenord. 
c. Läs och acceptera villkoren. 
d. Klicka på knappen “Skapa profil”. 
e. Välj a2 ansöka direkt. 
f. Fyll i era fullständiga uppgiGer. 
g. OBS! Lägenhetsnumret är 

lägenhetens nummer i föreningen 
(1-304). 
Ni hi2ar ert lägenhetsnummer på er 
betalningsavi, eller hos SBC’s tjänst 
Vår Brf (App eller www.sbc.se). Hör 
av er Mll 
andreas.mork@lojohojden.se ifall ni 
vill ha hjälp a2 hi2a ert 
lägenhetsnummer! 

h. Klicka på knappen “Ansök”. 
i. Du slussas in i appen direkt och 

prenumererar nu på noLser från BRF 
Lojohöjden! 

         

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

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

http://www.sbc.se
mailto:andreas.mork@lojohojden.se

