
Information från Brf Smaragden 
 

 

 

www.brfsmaragden.se  April 2014 

 

Nya balkonger 
Styrelsen vill påminna om att det i de nya 
balkongerna inte kommer vara tillåtet att 
montera något i konstruktionen, till 
exempel att borra i golv, tak eller stolpar. 
 
Det är inte heller tillåtet att såga upp hål i 
räckena. Endast plåtbiten mellan vägg och 
pelare får tas bort. 
 
För att se till att det efterföljs kommer 
regelbunden besiktning av balkongerna 
göras. 

Borttagen bräda 
Flera boende har tagit bort avspärrningen, 
i form av en bräda, som sitter monterad 
utanför balkongdörren. Enligt bygg- och 
planlagen får inte balkongerna användas 
innan s.k. slutintyg har utfärdats, 
föreningen kan få böter om detta sker.  
 
Dipart kommer att göra en inventering i 
området för att se till att samtliga 
balkonger är avspärrade.  
 
Om något ingrepp noteras kommer 
föreningen att ta ut en avgift om 500 
kronor, av den boende för återställning av 
avspärrningen. 

Felanmälan tvättutrustning 
Samtliga maskiner i tvättstugorna är 
märkta med ett nummer. När du 
felanmäler en maskin var tydlig och ange 
rätt nummer så att reparatörerna inte åker 
ut till fel maskin som föreningen sedan 
debiteras för. 

Golvvård i trapphusen 
Under maj, juni eller juli kommer samtliga 
trapphus att genomgå en grundlig 
golvtvätt. Jobbet kommer göras 
på dagtid men polishen läggs på under 
natten eftersom få använder trapphusen 
den tiden. Lappning för aktuell tid kommer 
att i respektive trapphus. 

Städdag 11 maj 
Alla som vill vara med och göra det fint i våra rabatter och runt våra gårdar, är varmt 
välkomna till vår städdag. Det finns flera sysslor du kan hjälpa till med.  
10:00 – 10:30 utdelning av redskap 
14:00 Korvgrillning mellan Ormingeringen 11-12 
15:30 - 16:00 inlämning av redskap 

Insamling av farligt avfall infarten Ormingeringen 23-50 lördag 10 maj 13:00 
Nacka kommun hämtar farligt avfall och smått el-avfall med en mobil miljöstation. En 
lastbil hämtar avfallet på nedanstående tider. Tänk på att lämna ditt farliga avfall endast 
under den tid insamlingsbilen finns på plats. Bilen stannar 45 minuter. 
Läs mer: www.nacka.se/avfall 
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