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Informationsblad JUNI 2019      20190612 
            
1. Åkersberga stadsplan: 

Vi har nu bildat en informationsgrupp från styrelsen 
(Bengt Lindberg, Jacqueline Ancorini) och medlemmar 
(Gunilla Arefall, Alf Engding, Anita Wikman). Om du har 
synpunkter på stadsplanen för Åkersberga stad tar vi 
gärna emot dem på e-post till:  

synpunkt.stadsplan@brfsparet.se  

Du kan även lämna synpunkter på papper i föreningens 
brevlåda, Åkersbergavägen 1B.  

De synpunkter som kommer in före midsommar 2019 
kommer vi att skicka vidare till planeringsarkitekten på 
Österåkers kommun. Synpunkter och frågor kan lämnas 
även efter midsommar. Gruppen kommer att bevaka vad 
som händer med stadsplanen i framtiden. 

Mer information, länk till stadsplan m.m. finns på   
brfsparet.se/stadsplan 

 
2. Årsavgiften (hyran) höjs från 1 juli 2019 med 2%. 
 
3. Avgiften på parkeringsplatser höjs från 1 oktober 2019 
för den första p-platsen per hushåll. Nya avgifter för par-
kering utan motorvärmare blir 200 kr, med motorvärmare 
275 kr. 
För andra p-platsen per hushåll (extra p-plats) är avgif-
ten oförändrad. 
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4. Det kommer rapporter från flera boende om falska te-
lefonsamtal där man under olika förevändningar vill ha 
koden till porten i huset. Man säger att man har blommor 
till en granne t.ex. Samtalet är falska och ni ombeds att 
inte lämna ut portkoden. Lägg bara på luren om ”man 
tjatar”. 
 
5. Sommaren 2019:  
 
Vår föreningsvärd, Monica, har semesterstängt i lokalen 
under juli månad, men nås som vanligt på telefon 070-
209 26 31 under telefontiderna som är vardagar mellan 
klockan 12:00-15:00. (Vänligen respektera dom) 
 
Hemsidan, www.brfsparet.se, uppdateras vid behov. 
 
Inget informationsblad i juli. 
 
Någon i styrelsen finns alltid ”i tjänst”. 
 
Prevendo kommer att patrullera området ett par gånger 
under fredag- och lördags-nätter. 
 
 

 
 
Styrelsen önskar alla en Skön Sommar! 
 


