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Förbifart Stockholm
Hela BRF Kapprocken ska anses
som sakägare i Trafikverkets ansökan om bortledande av grundvatten under byggnationen och senare driften av Förbifart Stockholm.
DETTA KRAV HAR, av BRF Kapprock-

en, framförts i form av två yttranden (i februari samt augusti 2014)
till Mark och Miljödomstolen.
Föreningens yrkanden till Mark
och Miljödomstolen gällande föreningens sakägarförhållande har
emellertid avslagits i december
2014. Skälet var, att man inte bedö-

Felparkerade bilar
P-FÖRBUD RÅDER inom hela vår förening. Men det är fortfarande många
otillåtna parkeringar i området. Ser
du en felparkering – tag kontakt
med
Länsparkeringar som har hand om
bevakningen. Telefon 08-735 60 20.

q
Rensning av avlopp
DINA AVLOPP ska rensas. Åtgärden
påbörjades under januari och fortsätter en bit in i februari. Entreprenör är firma Rena avlopp.
Du får separat information om
vilka tider som gäller för just din
lägenhet. Det är av största vikt att
man får tillträde till din bostad den
tiden.
Kan du inte själv vara hemma så
kan du lämna din lägenhetsnyckel
i expeditionens brevlåda på Kirunagatan 84. En nyckelbricka med
ett kodnummer – som inte är

mer att samtliga av föreningens
fastigheter och byggnader skall
upptas på sakägarförteckningen.
Enligt domen är flera av byggnaderna belägna utanför påverkansområdet.
Trafikverket har tillmötesgått
Kapprockens önskemål om ytterligare kontroll och mätserier i området genom att placera ut extra
grundvattenrör och markpeglar.
Styrelsen fortsätter bevakningen
av byggprocessen ”Förbifart Stockholm”.
lägenhetens nummer – bifogas
informationen.

q
Tvättstugor & källare
KOM IHÅG ATT STÄNGA källar- och
tvättstugedörrar! Vid eldsvåda sprider sig annars elden lätt via källargångar – om dörrar lämnats öppna. Allt enligt gällande brandskyddsregler och ur brandskyddssynpunkt.
SLÄNG INTE HUSHÅLLSSOPOR i tvättstugans sopkärl! De hör definitivt
inte hemma där utan ska slängas i
de behållare, som finns uppsatta
på gårdarna och i sophuset Kirunagatan 56. Låt oss slippa stanken av
gamla hushållssopor i tvättstugan.
Trevligare för oss alla..

q
Vet du mer?
DAGEN FÖRE JULAFTON, alltså den 23
december 2014, sen eftermiddag,

Styrelsens ledamöter
under kommande period är:
Lena Yng

Ordförande

Christer Lindholm Vice ordförande
Rasmus Hovmöller

Sekreterare

Torbjörn Friberg

Ledamot

Stefan Liszt

Ledamot

Berth Johnsson

Suppleant

Thomas Hallén

Suppleant

Therese Rautila

Suppleant

iakttog ett vittne hur en ljus/vit
lastbil med skåp körde på balkongen på Kirunagatan 48 och skadade
den.
Bilen var troligen märkt MatHem.
Något registreringsnummer har vi
inte men bilen stod parkerad utanför Kirunagatan 46 innan olyckan.
Tyvärr lämnade chauffören området utan att ge sig till känna.
För att kunna kräva ersättning för
skadan behöver vi kunna styrka
leveransen på olika sätt och ber
därför om hjälp av den eller de
som har haft leverans från MatHem vid den tiden. Finns det dessutom en leveranssedel kvar tar vi
gärna en kopia av den.
Kontakta styrelsen på telefon 0838 25 09. Expeditionstid torsdagar
mellan kl 16-18. Kopiator finns på
expeditionen.
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