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Bäste Medlem

Du hälsas hjärtligt välkommen till vår förening och hoppas att Du skall känna Dig delaktig i 
den fina boendemiljö som vi alla vill medverka till. I vår förening är det en bra blandning från
barnfamiljer till äldre med respekt för olika önskemål och förutsättningar.

Vår fastighet har goda bussförbindelser till bl.a Sollentuna Centrum och Sergels torg. Stinsens
Köpcentrum har vi i närheten. Fina strövområden finner Du vid Edsviken och Edsbergs slott.

I anslutning till Ditt övertagande av lägenheten får Du en boendepärm ”Min bostad” som 
upprättats av JM, som byggde vår fastighet med 60 lägenheter och är fördelade på 1 ½ rum, 
3:or och 4:or. I denna pärm finns de rättigheter och skyldigheter som gäller för att bo i 
bostadsrätt.

I varje portentré finner Du en anslagstavla med förteckning av föreningens förtroendevalda,
arbetsfördelningen inom styrelsen, portvärdar och information som gäller om något händer 
t.ex behov av felanmälan. Vi bifogar denna. Utöver detta vill vi ge dig följande information.

Sophantering
I ett av gårdshusen har vi ett antal sopcontainrar. I de gröna placeras hushållsavfall som 
samlats upp i den gröna behållaren under diskbänken. Köksavfall som skall komposteras 
lämnar Du i de bruna. Till varje lägenhet finns en särskild behållare för detta ändamål. Det 
som skall komposteras skall läggas i särskilda papperspåsar som i behov kan hämtas i 
städutrymmet i anslutning till tvättstugorna. Vi har också en gallercontainer för elartiklar.
Tidningar, pappersförpackningar, glas, plastförpackningar har egna retuekärl.
För mer information om sortering av matavfall finns det ett mer detaljerat på SEOM:s (fd 
Sollentuna Energi) hemsida.

Flyttningsemballage får under inga förhållande placeras i soprummet. Dessa skall lämnas på 
Hagby Återvinningscentral.

Metaller skall placeras i kommunens behållare som Du närmast finner på parkeringsplatsen 
vid simhallen.

Allt annat såsom grovsopor, emballage m.m skall avlämnas på återvinningscentraler. Den 
närmsta är Hagby Återvinningscentral, Frestavägen 10, Täby Kyrkby.

Tvättstugor
Vi har två tvättstugor som är placerade i entréplanet vid uppgångarna  B och D, I anslutning 
till dessa finns en akuttvättstuga. Tvättstugorna skall bokas, dock ej akut-tvättstugorna och får
användas mellan 7.00 och 22.00. Du väljer själv vilken Du vill använda. Efter varje 
användning skall städning och dammtorkning ske, glöm ej göra rent filtren i torktumlarna.
Vid behöv skall golven torkas. OBS!!! Stäng ej av vattnet.
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Extra nycklar
Man ansvarar själv för såväl kostnad som beställning vid kopiering av egna nycklar. Detta gäller 
nycklarna  till lägenheten, postboxen, eluttag till motorvärmaren och låskolven för bokning av 
tvättstugan. Den firma man vänder sig till är Gerts Lås & Larm Hovslagarvägen 5 tel. 35 41 00. 
De handlingar man måste ta med sig vid beställning är: legitimation, dubblettnyckel, och någon
handling som styrker att man bor i Ekplantan till exempel en avgiftsavi från RådRum. Styrelsen vill
gärna betona att det är viktigt att man har mer än en nyckel av varje för att göra kopieringen möjlig.

Säkerhet
I varje lägenhet finns en jordfelsbrytare samt automatsäkringar. Det kan hända att vid 
överbelastning av nätet kan en huvudsäkring gå, som är placerad i särskilt låst skåp. Om detta 
händer skall du vända Dig till portvärden eller någon i styrelsen som kan hjälpa dig.

Parkering
Besöksparkering finns utmed Djupdalsvägen som är avgiftsbelagd under dagtid måndag-
fredag. På sidogatorna från Djupdalsvägen och inom området är parkering förbjuden. För 
egen parkering finns särskilda p-platser inom området som kan hyras.

Bredband och kabelTV
Föreningen är ansluten till Sollentuna Energis bredbandsnät. De operatörer som är godkända  
finner Du på  http://www.seom.se/stadsnat/  varefter Du själv anmäler till den operatör som 
Du valt. KabelTV ingår i avgiften med ComHems analoga grundutbud. Då föreningen 
investerat betydande belopp i kabeltv förväntar sig styrelsen att inte någon medlem sätter upp 
egen parabol utan att först ha inhämtat styrelsens uppfattning. Digital TV går att beställa 
genom ComHem eller via bredbandet genom en av Sollentuna Energi godkänd leverantör. 
Digital TV är upp till varje enskild medlem att själv beställa och administrera.

Hemförsäkring
Föreningen har försäkring för fastigheten och fr.o.m 2012-01-01 omfattar den också ett 
kollektivt bostadsrättstillägg, vilket innebär att man inte behöver försäkra det själv.
Viktigt är dock att ha kvar sin hemförsäkring.  

Grannsamverkan
För att undvika att inga inbrott görs har vår förening bildat Grannsamverkan 
Skyltar finns uppsatta och vi uppmanar alla att:
Ringa polisen om du ser något misstänkt som pågår, 11414 eller 112.
Lås båda låsen i din ytterdörr, se till att entre-förrådsdörrar går i lås.
Glöm ej nycklar i postfacken.
Var försiktig med att lämna ut portkod.
Är du borta be grannen ta in tidning och post.
Ser du någon obehörig dra dig inte för att fråga, Vem söks?

Föreningens hemsida
På föreningens hemsida finner Du aktuell information från styrelsen. Den finner Du på 
www.ekplantan.se och klickar sedan vidare. För att logga in första gången används ett 
gemensamt användarnamn och login. Kontakta:  Östen Groth  070-248 03 60.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

http://www.ekplantan.se/

