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Noteringar från ”eftermöte” i anslutning till föreningsstämman 2013-05-23 

 

Information från styrelsen: 

 

Annika Kjell presenterade föreningens hemsida. Den nås på www.brfporten-skogas.se. 

Medlemmarna är välkomna att lämna förslag till kompletteringar/förbättringar. 

 

 

Gunnar Lundblad informerade om utförd radonmätning i fastigheten, av föreningen 

vidtagna och planerade åtgärder m a a mätresultaten och vad de boende kan göra själva. 

Till stämmoprotokollet bifogas ett blad ”Radon i lägenheter”, som samtliga medlemmar 

uppmanas ta del av. 

 

 

Huddinge kommun har för samråd sänt ut ”Planprogram för Låset 1 m fl.”, som i högsta 

grad berör vår boendemiljö. Dessutom har föreningen servitut på berörda områden.   

Programmet finns att tillgå på Huddinge kommuns hemsida www.huddinge.se/laset.  

Ett informationsmöte för fastighetsägare och boende i närområdet hölls den 2 maj i 

Sjötorpsskolans matsal. Brf Portens styrelse deltog i detta möte och fick dessutom 

tillfälle att vid en enskild träff den 21 maj ställa frågor om planen till Stefan Stahre, 

kommunens handläggare i detta ärende. 

 

Brf Portens styrelse avser diskutera vilka synpunkter man har och vill framföra vid 

nästa styrelsemöte. Synpunkterna skall vara inkomna till kommunen senast den 7 juni. 

Även privatpersoner kan lämna synpunkter på förslaget. 

 

 

Påpekande från enskild medlem om att det är förbjudet att grilla på balkong (finns 

intaget i ordningsföreskrifterna). Det är dessutom högst olämpligt. Rökning på 

balkonger kan inte förbjudas, men den rökande bör tänka på att röken dras in till 

grannen. Fimparna ska tas om hand av den som åstadkommit dem. 

 

 

Trafikskyltarna på slingan är en gemensam fråga med Brf Grannporten, som f n har 

bollen när det gäller att byta, rengöra och räta upp skyltar. Områdeskarta att placeras vid 

gästparkeringen 91:an är under framtagande. 

 

 

Gunnar Lundblad redogjorde för syftet med de arbeten som listats under pkt 14 i 

förvaltningsberättelsen: 

-  vattenbehandlingsfilter på värmestammar sparar energi 

-  fortsatt utbyte av maskiner i tvättstugor 

-  rörelsevakter i källargångar sänker elförbrukningen (ledlampor rekommenderas) 

-  ändrad sophantering minskar på sikt sophanteringskostnaderna. Returhuset vid 67:an    

   beräknas kunna tas i bruk i mitten av juni. Grovsopstugan vid 31:an nyttjas av 

fastighetsskötarna. Hur stugan vid 91:an skall disponeras är ännu inte bestämt.  

-  vattenmätaren i 35:an borttagen; vattnet kommer nu från undercentralen i 45:an. 
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   Föreningen slipper därigenom betala för andras vattenförbrukning. 

-  rensning i cykelrummen från cyklar som inte används görs till hösten. Förslag från      

   boende att i ett soprum förvara redskap för utomhusbruk, krattor, spadar o d för att 

   ge ökat utrymmet för cyklar och barnvagnar i 79:ans övre källare. 

-  föryngra och förnya häckar och rabatter. Den trädgårdsfirma som arbetat här under 

   våren kommer tillbaka för att introducera sommarbarnen i .trädgårdsarbetet. 

 

 

Noterat av: 

 

Kerstin Lindh 

 

 


