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Möte med andra BRF  på JE väg
Ordföranden i den Gyldene Porten bjöd in 
Marskalken 7, Marskalken 1, Marskalken 
2 samt Fältmarskalken Ɵ ll eƩ  gemensamt 
möte. På mötet diskuterades bland annat:
• frågan om stambyte
• se över avtal om bredbandsanslutning
• låssystem
• fasƟ ghetsskötsel/teknisk förvaltning
• dåligt underhåll av Solna Stad gällande 

gator och torg
• snöskoƩ ning och trädgård
• styrelsens roll
• hur engagera medlemmar Ɵ ll styrelse-

arbete eller andra uppdrag.

Nästa möte kommer aƩ  hållas i vår förenings 
regi om cirka en månad. 

Styrelsens planeringsdag
Styrelsens årliga planeringsdag infaller i år 
den 17 februari. Punkter som kommer aƩ  tas 
upp är bland annat:
• budget
• vem gör vad
• åtgärdslista
• avtal
• gemensamma utrymmen
• utemiljön
• med mera...

FasƟ gheten
Det blev många anmärkningar i den genom-
förda OVK-besiktningen  Styrelsen funderar 
vidare vilka åtgärder som behöver vidtas för 
aƩ  det inte ska bli anmärkningar vid framƟ da 
besiktningar.

PCB-sanering av våra portar är genomförd. 
Föreningen har fåƩ  dispens när det gäller 

balkongväggarna. Oklart om fogarna mellan 
föreningarna också innehåller PCB.

Upprepade stopp i avlopp i JE 44 samt 
läcka i förråd måste följas upp och utredas. 
Styrelsen kommer aƩ  vidta åtgärder för aƩ  
deƩ a ska ske. Lång Ɵ d innan det kommer 
varmvaƩ en (JE46A) är också eƩ  problem 
som behöver åtgärdas.

FörrådsinbroƩ  ökar i Solna
I veckans “MiƩ  i Solna” står aƩ  läsa om en 
våg av förrådsinbroƩ  som rapporterats. 
Möjligen har eƩ  inbroƩ  i vindsförråd skeƩ  i 
JE 42. EƩ  lås har blivit bortklippt - orsaken är 
inte känd.

Icke kända personer har vid eƩ  Ɵ llfälle upp-
täckts på plan 7 i JE 40A. Troligtvis kom dessa 
personer från vindsvåningen. Det ger oss 
anledning aƩ  vara uppmärksamma på aƩ  ha 
lite extra kolla på vilka som kommer in i vår 
fasƟ ghet och varför de är i våra lokaler.

www.marskalken2.se
Föreningens webbplats är under omarbet-
ning. InformaƟ on kommer aƩ  läggas ut eŌ er 
hand. Vill du komma åt medlemssidorna 
men inte har något lösen ord - skicka eƩ  mail 
Ɵ ll password@marskalken2.se
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