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Rökförbud på föreningens område! 

På årets föreningsstämma röstade medlemmarna ja 
till rökförbud på balkonger och gemensamma ytor. 
Detta innebär att det alltså inte längre är tillåtet för 
dig eller dina gäster att röka på din balkong eller 
på vår innergård. Styrelsen ber samtliga att 
respektera stämmans beslut, och om så inte sker 
kommer åtgärder att vidtas. 

Solceller

Nu har våra solceller äntligen kommit på plats! 
Pga av Covid-19 blev tyvärr projektet rejält 
försenat. 
Den beräknade produktionen från våra 353 paneler 
är 103 084kwh (lite väderberoende, såklart). Detta 
innebär en årlig besparing för föreningen om 135 
821 kr. Vi kommer tyvärr inte att ha möjlighet att 
vara självförsörjande på el vid stora strömavbrott, 
då anläggningen behöver ligga i fas med resten av 
elnätet för att kunna fungera. Just nu är den 
beräknade återbetalningstiden för föreningens 
investering av solpanelerna 7,7 år, men detta kan 
justeras beroende på hur elpriset ändras i 
framtiden.  

Cykelrensning 

Under v27 kommer vår vicevärd att genomföra en 
cykelrensning. De cyklar som inte är märkta med 
utdelade lappar kommer att flyttas och förvaras av 
föreningen. Kontakta Andreas Hilding vid frågor 
om detta, 010-442 40 83. 

Vi i styrelsen vill också uppmärksamma våra 
medlemmar på att det tyvärr sker en hel del 
cykelstölder i området och på innergården. Vi 
uppmanar er att låsa fast era cyklar ordentligt om 
ni har dem ute över natten, alternativt ställa in dem 
i källaren. 

Övrigt 

Tack till er som deltog på vår årsstämma på 
innergården! Kul att så många är intresserad av 
vad som händer i vår förening. Svaret på de 
ekonomifrågor som kom upp på stämman finns 
redovisade under ”mitt hsb”.  

Styrelsen har fattat beslut om att förbjuda tvätt av 
tyngdtäcken i våra tvättmaskiner. Hoppas att ni 
kan respektera detta, så våra tvättmaskiner håller 
längre.  

Vår vicevärd Andreas Hildning har 
semester v28-32 

Styrelsen vill passa på att 
önska alla boende i brf 
Hasseln en trevlig sommar!
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