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det till Solna stad. Det går för övrigt att lämna
grovsopor i garaget till Solna centrum.
Portkod. Det har återigen blivit dags att byta
portkod. Från 1 oktober kommer koden att vara
XXXX.
Hej grannar!
Det är mycket på gång i huset, och här
kommer ett axplock. Styrelsen fokuserar
intensivt på att hitta en lösning för att täcka
upp efter Rolf Larsson, som nu valt att lämna
sina uppdrag för föreningen. Tyvärr har
intresset från våra medlemmar varit
begränsat, varför vi är hänvisade till att hitta
en extern leverantör. Som tidigare aviserats så
kommer detta att betyda en viss nedgång i
servicenivå och –hastighet. Det är viktigt att
alla i huset förstår detta och visar förståelse.
Rolf – styrelsen vill rikta det varmaste av tack
till dig för dina betydande och stabila insatser
under många år för föreningen. Du har varit
en klippa, som ständigt dykt upp med verktyg,
resurser och ett gott humör!

I FÖRENINGEN
På sistone, bland annat på årsmötet, har det
väckts en del frågor om sopstationen bredvid
huset. Vi har inte fått information om när den
kommer tillbaka, men vi har fått information
om att den skall tömmas och städas på
vardagar. Om detta inte sker kan man anmäla

Underhåll. För några år sedan bytte vi botten i
soptunnan i uppgångarna 18 och 24, och nu har
tiden kommit för att göra samma manöver i
uppgångarna 20 och 22.
Hemsida. En hemsida för föreningen, finns det?
Är det bara en myt? Det har viskats om det i
många år men nu är det i alla fall äntligen
verklighet. Vår IT-guru Andreas har gjort en
kraftansträngning och skapat en hemsida för Brf
Spetsberget. Sidan är ny och kommer att fyllas
på med matnyttig information allteftersom. Ni
hittar den på: www.spetsberget.se – gå in och
kika! Vi tar tacksam emot tips och idéer
gällande innehåll på hemsidan.

EKONOMI
Ni som närvarade på årsmötet minns kanske att
föreningen hade ett krav på en före detta
medlem efter ett försäkringsärende. Kravet
uppgick till cirka 62 000 kronor, och vi är glada
att kunna meddela att dessa medel nu har
inbetalats till föreningen.

Hälsningar från styrelsen!
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