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BRF Entitan i Solnas nyhetsbrev kommer ut fyra gånger per år. 

 If you want to receive this information in another language than Swedish, please do not hesitate to 

contact the board of the ”Brf Entitan i Solna” building society at styrelsen@entitanisolna.com 

 

 

STYRELSEINFORMATION 
 

INBROTT 
Föreningen har haft en del problem med inbrott i 

källar- och vindsvåningar samt cykelstölder. 

Styrelsen hoppas nu att dessa ska minskas 

framöver efter en del vidtagna åtgärder. Det är 

dock viktigt att komma ihåg att inte släppa in 

utomstående (oavsett vem de säger sig besöka), 

att tillse att dörrar och portar stängs ordentligt 

samt vara uppmärksam. Fråga hellre en gång för 

mycket, ta kort och informera styrelse eller polis. 

 

VISNING AV SKYDDSRUM 
Visning av skyddsrummen kommer ske i under 

ledigheten. Håll utkik efter exakt dag/tid på 

anslagstavlor samt vår hemsida. 

 

JUL- OCH LJUSTIDER 
Styrelsen vill uppmärksamma de boende på krav 

på fungerande brandvarnare. Se till att batterierna 

fungerar och att varnare finns uppsatta. Ha gärna 

en handbrandsläckare hemma samt en brandfilt. 

Släck alltid ett ljus om du lämnar rummet. På 

Stockholms brandförsvar kan du läsa mer om 

brandskydd i hemmet: 

https://www.storstockholm.brand.se/i-hemmet/  

 

Varje Solnabo alstrar 264kg hushållsavfall/år. 

Kom därför ihåg att återvinna så mycket som 

möjligt. Vad gäller julen kommer en liten guide 

här. Avfall som porslin, målarfärg eller isolering 

ska köras till Brotorp återvinningsstation eller 

lämnas till den mobila återvinningsstationen. Se 

bifogat schema eller läs mer här: 

https://www.solna.se/boende-miljo/avfall-

atervinning/sortera-lamna-avfall/  

 

Presentpapper 

Sorteras som pappersförpackningar. Kom ihåg att 

ta bort snörena. 

Presentsnören 

Lägger du i soppåsen för brännbart hushållsavfall. 

Frigolit 

Sorteras som plastförpackningar. 

Wellpapp 

Sorteras som pappersförpackningar. Trampa 

kartongerna platta. Behållarna blir överfulla 

annars. 

Julkort 

Lägger du i soppåsen för brännbart hushållsavfall. 

Julkort som kan spela en melodi innehåller batteri 

och lämnas som elavfall hos kommunens 

återvinning. 

Julgranskulor i plast 

Lägger du i soppåsen för brännbart hushållsavfall. 

Julgranskulor i glas 

Lämnas som EJ brännbart hos 

kommunens återvinning. 

Julmat 

Överbliven julmat som inte äts upp läggs i 

kommunens bruna matavfallspåsar så maten kan 

bidra till vår uppvärmning. 

Elljusstakar, elljusslingor, eljulstjärnor 

Lämna som elavfall. 
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Stearinljusstumpar 

Lägger du i soppåsen för brännbart hushållsavfall. 

Den som är pysslig kan stöpa om stumpar till nya 

ljus. 

Värmeljuskoppar 

Separera vekehållaren från övriga 

aluminiumkoppen innan du lägger den i 

metallåtervinning. 

Julgran 

Oavsett om det är en plastgran eller naturgran som 

ska "kastas ut" så ska den lämnas till 

återvinningscentral. Den 12-13 januari 2019 

mellan kl 10-14 kan du byta ut din barrande vän 

mot en fruktpåse på Solnaplan. Granarna flisas 

och blir till fjärrvärme. Obemannad station 

meddelar kommunen i januari exakt plats för men 

för det brukar vara utanför Krysshammarvägen 

36. https://www.solna.se/boende-miljo/nyheter-

boende-miljo/julgransinsamling-i-solna/  

FASTIGHETEN 
 

KÄLLARGÅNGAR 
Styrelsen har beslutat att reparera och måla golven 

i nedre källargångarna samt renovera väggar, golv 

och tak de övre källargångarna. Detta för att få en 

fräschare inomhusmiljö i de offentliga utrymmen 

vi alla rör oss i. Golven i torkrummen kommer 

även de att renoveras. Arbetet kommer utföras i 

vinter och styrelsen återkommer i närtid med mer 

exakt datum för påbörjat arbete. 
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