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NYHETSBREV #1 BRF PLOMMONTRÄDET 5 
 

• Föreningens ekonomi är i enlighet med den ekonomiska planen, faktiskt lite bättre på 

grund av lägre räntor än kalkylerat på föreningens lån. 

 

• Reglerna för soprummen följs dåligt och att det slängs allt möjligt i kärlen. Föreningen har 

idag ett avtal om veckovis sophämtning av hushållssopor (tisdagar), vilket innebär att 

ENBART hushållssopor får slängas i kärlen. 

 

• Det finns ett avtal mellan byggherren Savana och föreningen om framtida exploatering av 

byggrätter ovanpå idag befintlig byggnad. Savana planerar att i början av 2019 att söka 

bygglov för två våningar med lägenheter ovanpå den befintliga byggnaden. Planen är dessa 

bostäder ska bli en del av Brf Plommonträdet 5. 

 

• Barnvagnsrummet i C-uppgången ska få insynsskydd på fönsterrutan i likheten med rum-

men vid huvudentrén. 

 

• En julgran är placerad innanför huvudentrén. Gröna åretruntväxter planeras framöver att 

införskaffas och placeras ut runtomkring i våra trapphus. 

 

• Askkopparna vid entréerna är INTE soptunnor. Endast fimpar får slängas i dem. 

• Allmänna trivsel- och ordningsregler i föreningen hoppas kunna presenteras inom kort. 

Har du förslag eller önskemål på föreningens kommande trivselregler? Mejla styrelsen på 

brfplommontradet5@gmail.com 

• En hemsida för föreningen planeras att skapas för nyheter, information från styrelsen, 

allmän information om föreningen, protokoll, trivselregler, kontaktuppgifter mm. 
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• Föreningen dömdes i somras av Stockholms tingsrätt att betala tillbaka handpenningen om 

50 000 kronor till en avhoppad köpare samt rättegångskostnader på en kvarts miljon kronor. 

Beslutet är överklagat till hovrätten. Föreningens ekonomi påverkas dock INTE av detta – 

oavsett utgång. Eventuella kostnader från såväl tingsrätts- som hovrättsförhandlingar står 

byggherren Savana för. 

 

• Savana köpte vid tillträdet i februari 2018 flera osålda lägenheter för att föreningen inte 

skulle riskerar att drabbas av minskade intäkter från insatser och månadsavgifter. Merparten 

av dem är idag sålda till nya medlemmar tillika grannar. Endast 10 lägenheter ägs idag 

(27/11) av Savana genom ett dotterbolag. 

 


