
En förening man gärna flyttar till       
       Styrelsenytt april 2022

Sopning av garagen
Garagesopning utörs i hus A den 28 april samt i hus B den 29 april. Under dessa dagar tllåts,
för at utrymma garagen, parkering av bilar på föreningens område. Dock får inte 
räddningsvägar blockeras. 

Användning av gasolgrillar på terrasserna
Föregående års beslut om at ej tllåta gasolgrillar på terrasserna förändras i så måto at 
gasolgrillar tllåts användas under förutsätning at regelverket som anges i bilagan följs.

Inglasning av terrasser
Samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka kommun fatade den 5 april beslut om en ny 
detaljplan för Brf Akvarellen. Den nya detaljplanen medger at inglasning av terrasserna kan 
utöras under vissa villkor. Bygglov måste dock sökas enskilt eller för en grupp boende som 
avser at vidta inglasningar. En förutsätning är också at föreningens styrelse ger tllstånd i 
varje enskilt fall.  För at täcka föreningens kostnader för den nya detaljplanen har styrelsen 
beslutat at ta ut en avgif om 0, 065 PBB ( PBB för år 2022 är 48 300 kr) per inglasning. För 
närmare informaton i dessa frågor, kontakta styrelsen. Regler för inglasning och avtalsmall 
mellan medlem och förening kommer at läggas in på hemsidan.

Årsstämma den 18 maj 
Stämman kommer at genomföras i NamNam Indias lokaler med start klockan 18:00. 
Stämmomaterialet kommer at delas ut i postlådorna i början av maj.
Välkomna!

Styrelsen Brf Akvarellen



Bilaga till Styrelsenytt april 2022
Förvaring av gasolbehållare i flerbostadshus
I flerbostadshus får gasolbehållare med volym på vardera mindre än 5 liter (blå 
campingbehållare) förvaras. Behovet av gasol avgör antal behållare. Det normala 
behovet i ett hushåll anses vara en behållare för drift och en i reserv. I normalfallet blir
detta två behållare med mindre än 5 liter vardera.

Det lämpligaste stället att förvara gasolbehållare i flerbostadshus är på en balkong, 
under förutsättning att den inte är inglasad. På en öppen balkong får 
behållarstorleken P11 (max 30 liter) förvaras. Om man vill kan behållarna förvaras i ett 
ventilerat plåtskåp för att skydda dem mot väder och vind. För en inglasad balkong 
gäller samma förvaringsregler som inomhus. Det innebär att gasolbehållare med 
volymen högst 5 liter får förvaras där.

Förvaring av gasolbehållare i vinds- och källarförråd och flerbilsgarage är förbjudet.

htps://www.msb.se/sv/rad-tll-privatpersoner/grilla-med-gasol/forvara-gasol-hemma/
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