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Sommarvärmen har redan anlänt, vi 
hoppas på många soliga och härliga 
dagar. Om du skall använda vår gård till 
middagar och grillning, tänk på att det 
skall vara tyst klockan 22.00, många har 
sovrum mot innergården. Bord och 
grillar går inte att boka, det är först till 
kvarn som gäller. Och tänka på att inte 
lämna matrester utomhus, måsarna 
skränar tillräckligt som det är. De svarta 
tunnorna är endast till för gammal, kall 
aska. Alla andra sopor slänger du i 
sopnedkastet.

På tal om skräniga måsar, någonstans på
taket i 9:an håller måsar till som just nu 
är extra aktiva, antagligen pga att deras 
ungar är på väg ut. Enligt lag är det inte 
tillåtet att under häckningssäsong (tom 
31 juli) förstöra eller flytta 
ägg/bon/ungar. Förhoppningsvis lugnar 
de sig snart och störningarna minskar. 
Till nästa vår kommer vi att montera 
plastugglor på taket för att minska 
risken för att de boar hos oss. Har du 
balkong högt upp, eller terrass, kan du 
också göra något liknande på ditt räcke 
för att avskräcka måsarna.

Gårdsgruppen gör ett toppenjobb med 
att plantera, rensa, beskära och vattna 
planteringarna. Vill du gå med i 
gårdsgruppen, kontakta någon i den. Är 
du hemma i sommar och märker att det 
ser torrt ut, hjälp gärna till med att 
vattna. Och att dra lite ogräs eller snygga
till lite är alltid välkommet. 

Under våren har vi haft problem med 
obehöriga i huset. Vi måste alla göra vad 
vi kan för att se till att dörrar stängs när 
vi går in och ut, att obevakade dörrar 
inte står uppställda och att hälsa och 
prata när vi ser okända i trapphuset. Och

går du över gården, kolla gärna att alla 
dörrar är ordentligt stängda.

Vi hoppas att ni alla tyckte att stämman 
var ok givet förutsättningarna. 
Protokollet är nu upplagt på hemsidan. 
Vår förhoppning är att om läget 
normaliseras så skall vi kunna ha en 
höstträff på gården då vi kan diskutera 
och vädra frågor som rör huset. Och 
förhoppningsvis ha lite trevligt också! 

Det har sagts förr men det behöver 
tydligen upprepas. Det är inte tillåtet att 
ställa gamla elektriska apparater eller 
halvtomma färgpytsar i vårt 
grovsoprum. Dessa typer av produkter 
klassas som miljöfarligt avfall och du 
måste själv lämna dessa på en av 
Stockholms stads miljöstationer. 
Turlistor finns på deras hemsida.

Cykelrummen börjar nu åter bli 
överfulla. För att rensa upp där ber vi 
dig som använder din cykel att skriva en 
lapp med namn och portnummer som du
fäster på cykeln när den står förvarad i 
cykelrummet. Den 1 juli kommer 
styrelsen att ställa ned omärkta cyklar i 
långtidsförvaringen i källaren. Detta 
kommer att underlätta för de som 
använder sin cykel regelbundet och 
dessutom minskar risken för att 
oanvända cyklar ska få skador i 
trängseln i cykelrummet.  Inom kort 
kommer också en ramp sättas upp i 
nians trappuppgång så att det blir 
lättare att ta upp och ned cyklar från 
gården.

Ska du resa bort i sommar? Kolla att du 
har fungerande brandlarm och att 
vattnet till disk/tvättmaskinen är 
avstängt. Ett enkelt vattenlarm finns för 
ett par hundralappar hos 



försäkringsbolagen eller Clas Ohlson, 
kan göra att en vattenläcka upptäcks 
tidigt och inte blir så omfattande. En 
större försäkringsskada kostar 
föreningen ca 90.000 i självrisk, pengar 
vi gemensamt får betala. Vi har alla ett 
ansvar att hjälpa till att undvika dessa 
skador.

Det finns handsprit och servetter i 
samtliga portar, alltid bra att kunna 
sprita sig vid ingång, förhoppningsvis 
hjälper det till att minimera smittan i 
huset. Tycker du att det ser kladdigt ut i 
t ex hissen eller på ledstängerna (städas 
en gång per vecka), så  finns enklare 
rengöringsmedel i cykelrummen så kan 
den som vill fräscha upp där det behövs.

Vi vill också passa på slå ett slag för vår 
hemsida brfsodershjarta.se Den 
innehåller massor av matnyttig 
information, titta gärna in där först om 
det är något du undrar. Där läggs bland 
annat ut en kort sammanfattning av det 
senaste styrelsemötet och datum för 
nästa.

Har du frågor till styrelsen når du oss via
mailadressen 
brfsodershjarta@gmail.com eller via 
postfacket Siargatan 9.

Styrelsen önskar alla en 
riktigt trevlig sommar!        
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