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Sopsugen:
Stopp i sopsugen förekommer fortfarande

och kommer på sikt att komma oftare. 

Reservdelar finns knappt att få tag på 

längre så vi får hanka oss fram så gott det 

går.

Styrelsen har arbetat i flera månader med 

förberedelser inför omläggningen vid 

årsskiftet. Nedstängning av sopnedkasten 

börjar på Trollesundsvägen. Hushållsavfallet 

ska källsorteras i miljöhusen i särskilda kärl. 

Berörda portar kommer att få mer 

information inför förändringen. 

Miljöhusen försågs med utrymme för 

hushållssopor redan när de byggdes 2006.

Successivt under 2022 kommer 

sopnedkasten på alla gårdar att stängas 

ner. Se infoblad längst bak för mer 

information.

Ventilationsrör från 

tvättstugorna:
Samtliga ventilationsrör ut från tvätt-

stugorna är nu rensade och rengjorda 

ordentligt.

Styrelsen informerar:

Stamspolning:
Arbetet med att spola rent alla stammar i 

alla fastigheter har flutit på bra. Vi räknar 

med att arbetet ska vara helt klart i god tid 

inför julhelgen. Vi inväntar en utvärdering 

om hur skicket i alla stammar är varefter vi 

kommer att besluta om lämpliga åtgärder 

vid eventuella brister i ledningarna.

Spolning av stuprör och brunnar:
Arbetet påbörjas när det blir varmare och

beräknas bli färdigt runt årsskiftet.

Motionsklubben:
Gymmet har drabbats av en omfattande 

vattenskada och lokalen håller på att 

renoveras. Golvet har blivit poröst pga. allt

vatten och håller nu på att gjutas om. Det 

återstår en del arbete att fräscha till lokalen 

som kommer att utföras under december 

månad. Styrelsen för HSB brf Högdalen 

har i samband med det beslutat att från 

årsskiftet 2021/2022 ta över driften av 

gymmet. Medlemsavgiften är from års-

skiftet 650 kr/år.

En av fördelarna med det är att förenin-

gens eget taggsystem kommer att inför-

livas att gälla gymmet från årsskiftet samt 

att medlemsavgiften kommer att läggas på 

bostadsavin. 

Fyll i blanketten längst bak och lämna till 

Harpsundsv. 165B, för att få tillgång till 

gymmet. 

Den nya mailadressen till gymmet är:

gym.hogdalen@gmail.com

Vi räknar med att kunna öppna gymmet 

efter trettonhelgen. 

Bastun:
Bastun kommer från årsskiftet läggas

till i föreningens taggsystem. Planeringen 

är att den ska kunna bokas på samma sätt 

som man bokar tvättstugan.

De nya lägenheterna:

Arbete att bygga om 5 stora lokaler till 11 

mindre lägenheter har nu startat och de

beräknas stå färdiga under 2022.

Skyltar kommer att sättas upp vid de 

aktuella utrymmena. Det kan periodvis 

uppstå lite buller dagtid i samband med 

renoveringen. Mer info kommer.

hsbhogdalenmotionsklubben@gmail.com

mailto:gym.hogdalen@gmail.com
mailto:hsbhogdalenmotionsklubben@gmail.com
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Föreningslokalen:
Föreningslokalen är nu öppen för bokning 

på lördagar för medlemmar. Pensionärerna 

håller till i lokalen dagtid på vardagar.

Stadsdelsnämnden har sagt upp avtalet om 

nyttjande under dagtid på vardagar och 

kommer att lämna föreningslokalen den 

sista februari. 

Golvet i föreningslokalen har med tiden blivit 

slitet och under mars månad kommer 

lokalen stängas under två veckor för 

golvvård.

Våra gårdar:
Utbyte av bord, bänkar och grillar på 

gårdarna har vi varit tvungna att skjuta på 

till vårkanten då stamspolningen visade sig 

vara akut. Det har varit en hel del 

översvämningar att hantera under hösten. 

Vi kan inte göra allt på en gång. 

Till våren kommer vi att se över hur vi kan 

förändra gårdarna och göra dem mer 

trivsamma för alla. Utplacering av bord, 

bänkar och grillar ingår förutom buskar, 

träd och växter.

Våra portar:
På sikt sätt har vi planer att förändra låsning 

av alla portar så att vi har en enhetlig digital 

lösning med en tagg. Detta kostar mycket 

pengar och det krävs mycket arbete med 

bl.a. kabeldragningar.

Våra extra förråd:
Avtalen för våra extra förråd har sagts upp 

för dem som inte längre bor i vår förening. 

Uppsägningstiden är i de flesta fall lång 

varför en del förråd inte blir lediga förrän till 

hösten 2022. När man flyttar från 

föreningen ska man säga upp sitt förråd då 

de är till för våra boende medlemmar.

Jourtelefon till styrelsen:
Styrelsens jourtelefon är till för akuta

ärenden som sker kväll/helg fram till kl. 21 

Telefonnumret är: 070-482 48 59. Man kan 

även maila till styrelsen:

hogdalen.styrelse@gmail.com . 

Dagtid ska akuta ärenden anmälas till 

våra anställda.

From med nu ber vi alla att INTE ringa 

jourmontör tills vidare utan använd ovan 

nummer. Vi behöver veta när saker inte 

fungerar som det ska och vi felanmäler 

direkt när det händer något.

Vi har nu sett över avtalet med Securitas/

Jourmontör och tydliggjort vad de förväntas 

göra när vi ringer. 

Målning av portarna på 

Trollesundsvägen:

Alla trapphus på Trollesundsvägen kommer 

att målas om så fort ekonomin tillåter. Vi har 

blivit tvungna att skjuta upp det arbetet 

p.g.a. arbeten som kommer att behöva 

utföras på de liggande avloppstammarna i 

källarna, vilket upptäckts vid stamspolingen.

mailto:hogdalen.styrelse@gmail.com
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Anslagstavlan:

Vill ni annonsera om att köpa, sälja, skänka 

eller efterlysa något, maila till:

trollharpan@gmail.com . 

Ni kan även lägga en lapp i styrelserummet, 

Harpsundsvägen 165 B.

Inga notiser har kommit in denna gång.

Medlemstidningen Trollharpan:

Trollharpan kan hämtas i cykelkorgen i 

port Trollesundsvägen 108 eller på 

Harpsundsvägen 123 och den läggs upp 

på föreningens hemsida. Tänk på att 

portarna låses kl. 20.00.

Se lapp på portarna när ni kan hämta det 

senaste numret. 

Utdelning under 2022 kommer preliminärt

(med reservation för ev. ändringar:

18 mar, 17 jun, 16 sep, 16 dec.

Manusstopp:

11 mar, 10 jun, 9 sep, 9 dec.

Sänd in ditt bidrag till:

trollharpan@gmail.com

eller lämna en lapp i styrelserummet Harp-

sundsvägen 165 B innan manusstopp.

Ekonomi:
Föreningen har ett fortsatt gynnsamt lågt 

ränteläge och vår ekonomi är stabil. 

Till sist:
Styrelsen, personalen och förtroendevalda 

tackar för det gånga året som har varit full 

med utmaningar och nödvändiga åtgärder.

Vi ser framemot det nya året efter en 

välförtjänt julledighet och tar nya tag i 

januari.

Vi önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott

Nytt År!

Nyhet från Valberedarna:

Föreningens valberedare Niklas Rydén och 

Emina Usanovic har skapat en facebook 

grupp för föreningens medlemmar.

För den som är intresserad, kontakta dem 

på: hogdalenvalberedning@gmail.com

för att få en inbjudan.

Observera att detta är en 

sluten grupp som 

är endast är till för dem

som bor i föreningen.

Fastighetsskötarna informerar
Personalen är tillgänglig måndag-torsdag 

kl. 06.30-16.00 på både telefon och mail. 

Fredagar är de tillgängliga kl. 06.30-13.00. 

Sten: 0720-238 124

Anders: 0769-469 124

Micke: 0769-414 124

hogdalen.exp@gmail.com

För våra anställda gäller att hembesök 

nu går att genomföra då restriktionerna

nu har hävts. Fortfarande gäller att hålla

avstånd.

mailto:trollharpan@gmail.com
mailto:hogdalenvalberedning@gmail.com
mailto:hogdalen.exp@gmail.com
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HP klubben informerar

Fotoklubben informerar

Målarklubben Kladdarna

Målarklubben Kladdarna sysslar med 

allehanda handarbeten, stickning, virkning,

broderier förutom att måla tavlor, glas och 

korgar. Det finns inga gränser för krea-

tiviteten. Är du intresserad, kontakta 

Solveig Wilhelmsson på tfn 070-155 53 87.

Vävklubben informerar

Alla är välkomna till vävklubben, nybörjare 

liksom erfarna vävare. Vi väver gardiner, 

mattor, löpare, handdukar, plädar m.m.

Vi träffas en gång/mån på Harpsundsvägen 

139, ingång från parkvägen, och diskuterar 

önskemål om nya vävar. Vävtider kl. 9.00-

20.00 måndagar-lördagar. Kl. 11.00-18.00 

på söndagar. Den som väver får låna nyckel 

under vävtiden. Om du är nybörjare får du 

självklart hjälp att komma igång. Obs! vi 

jobbar Coronasäkert.

Möten 2022 sker:

7 dec, Årsmöte 7 mar, 4 apr, 3 maj och 1 

jun.

Samtliga möten hålls kl. 19.00.

Om du vill ha mer information är du hjärtligt 

välkommen att ringa till:

Aino Oskarsson: 08-99 62 22 eller 

Lotta Arvidsson 070-650 52 26 (kvällstid).

Motionssklubben informerar
Klubben är endast nåbar via mail:

hogdalen.motionsklubben@gmail.com

Gymmet är stängt till årsskiftet.

Styrelsen kommer från årsskiftet 2021 / 

2022 att ta över driften av gymmet, se 

sidan 2

Nu är månadsmötena igång igen. Kolla i 

portarna.

Fotoklubbens månadsmöten kommer 

snart igång. Se anslag i portarna

Alla klubbar finns på hemsidan under 

rubrik: Ditt boende/Klubbar

mailto:hogdalen.motionsklubben@gmail.com
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Information in English:

Info from the Board:

Economy:
The association is still favored by the low 

interest rate situation in Sweden. Our 

economy is stable.

Sten: 0720-238 124

Anders: 0769-469 124

Micke: 0769-414 124

hogdalen.exp@gmail.com

New apartments:
5 premises have now started to be 

renovated into 11 new apartmens. There

can at times be a bit noisy from time to 

time.

Our association premises:
All members can now book the facility on 

Saturdays. The pensioneers have 

activities there in the daytime. In March 

the facility will be closed down for two 

weeks due to necessary renovation of the 

floor.

Our gardens:

In the spring we will see how we can 

update/change our gardens to make them 

more cosy. Tables, benches, grills and 

plants will be upgraded.

Painting of stairwells:

We hade to postpone painting of all 

stairwells in Trollesundsvägen due to 

other urgent measures that had to be 

carried out. As soon as our economy 

allows it this will be carried out too.

Our ports:
In the future we plan to have all ports 

locked digitally and opened via a tag. This 

costs a lot of money and requires quite 

much work. We will do it as soon as our 

economy allows it.

Our employees can now visit our members 

Anytime as the restictions have been taken 

away.. 

Trunk flushing:
The work with the trunk flushing in all 

apartments have gone well and will be 

finished in good time before Christmas.

Ventilation pipes:

All ventilation pipes are now cleaned 

properly.

Wells and water pipes:

All wells and water pipes in our 

association are being cleaned and will be

finished before Christmas.

Property office
The staff is available: 

Monday-Thursday at 06.30-16.00 on both 

phone and mail. Fridays, they are available  

from 06:30 to 13:00.

The Gym: 

The Board will take over the Gym in 

January. The membership fee is 650 SEK

for a year. The Gym will open in the end of 

January.

Both the Gym and the sauna

can from January be accessed via the

tag used in the laundry room.

Fill in the form in the back, to get access.

mailto:hogdalen.exp@gmail.com
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Områdeskarta
Hus A = Trollesundsvägen 100-106, 

Hus B = Trollesundsvägen 108-114,

Hus C = Trollesundsvägen 155-163, 

Hus D = Trollesundsvägen 137-153,

Hus E = Trollesundsvägen 165-171, 

Hus F = Trollesundsvägen 173-181
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Områdeskarta

Hus G = Harpsundsvägen 141-165, 

Hus H = Harpsundsvägen 131-139,

Hus J = Harpsundsvägen 121-129, 

Hus K = Harpsundsvägen 113-119,

Hus L = Harpsundsvägen 103-111, 

Hus M = Harpsundsvägen 83-101,

Hus N = Harpsundsvägen 73-81



9

Föreningens hemsida
Föreningens hemsida hålls uppdaterad kontinuerligt. Har man inte tillgång till en dator och 

internet – se nedan informationskanaler.

http://www.hsb.se/stockholm/hogdalen

FELANMÄLAN:

Felanmälan görs i första hand till fastighetsexpeditionen via telefon eller mail.

Telefon: Sten har mobilnummer: 0720-238 124

Anders har mobilnummer: 0769-469 124

Micke har mobilnummer: 0769-414 124 

Adress: Trollesundsvägen 108, mail: hogdalen.exp@gmail.com

Våra anställda är tillgängliga under hela arbetsdagen på ovan telefonnummer och mail 

mån-tors kl. 06.30-16.00 och fre. kl. 06.30-13.00.

Detta gäller underhåll av din bostad och föreningens gårdar. Som exempel kan nämnas: 

droppande kranar, stopp i avlopp, fel på toalett/handfat/badkar, blinkande lampor i 

trappuppgången.

Styrelsens jourtelefon på kvällar och helger: 070-482 48 59

STÖRNINGSJOUREN:

Hit ringer man när man har försökt att prata med den störande grannen och det inte

hjälper. Observera att man måste släppa in jouren i sitt hem för att de ska kunna 

konstatera pågående störning. Kostnaden tas då på föreningen. Den som ringer 

störningsjouren och sedan inte släpper  in dem kommer att bli debiterad för 

utryckningskostnaden. Telefon: 08-568 214 00.

HSB KUND- OCH MEDLEMSSERVICE:

Alla frågor som rör begäran om andrahandsuthyrning,, parkerings/garage avier, 

bostadsavgiften, pantförskrivning, överlåtelse mm kan mailas till nedan adress. Vill man ha 

ett snabbt svar rekommenderas dock att man ringer nedan nummer. 

Telefon: 010-442 11 00. Mail: service.stockholm@hsb.se

STYRELSENS MAILADRESS:  hogdalen.styrelse@gmail.com

Hit mailar man om godkännande av renovering, flytt av väggar, el- och VVS dragningar 

mm. Mailen läses varje vecka. 

NOTISER TILL TROLLHARPAN skickas till: trollharpan@gmail.com

Vill man köpa, sälja, skänka eller efterlysa något mailar man hit. Vill man byta 

parkeringsplats går det bra att maila hit om det också. 

http://www.hsb.se/stockholm/hogdalen
mailto:hogdalen.exp@gmail.com
mailto:servicecenter.stockholm@hsb.se
mailto:Hogdalen.styrelse@gmail.com
mailto:trollharpan@gmail.com
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Kontakter:

Fastighetsexpeditionen Trollesundsv 108:

Våra anställda är tillgängliga på tfn o mail:

Måndag-torsdag 06.30-16.00

Fredagar 06.30-13.00. 

hogdalen.exp@gmail.com

Sten: 0720-238 124

Anders: 0769-469 124

Micke: 0769-414 124

Trollharpan

trollharpan@gmail.com

Fotoklubben:

Carl Åke Svanberg 0738-422 622

Motionssklubben: Mail: 

hogdalen.motionsklubben@gmail.com

Målarklubben Kladdarna:

Solveig Wilhelmsson 070-155 53 87

Pensionärsklubben:

Carl Åke Svanberg 0738-422 622

Vävklubben: 

Aino Oskarsson 08-99 62 22.

Telenor 020-22 22 22

Öppettider: Vardagar 8 - 19, helger 9 - 17

COM Hem/Tele2: 0771-55 00 00

Fonus: Medlemsförmåner 08-709 83 00

Folksam Försäkring: 0771-950 950

Anticimex – skadedjur: 075-245 10 00

Jourmontör: 08-657 77 22, kvällar & helger

Polisen: Vid ej brådskande ärenden; 

08-114 14

Akuta ärenden: 112

Home Solutions, Vid frågor om elmätare 

026-18 41 40 

Störningsjouren:

08-568 214 00 

Q-park/Aimo:

För felparkerade bilar, 0771-96 90 00

HSB Förvaltare: 

Madelene Werna 010-442 11 00.

Kund och Medlemsservice: 010-442 11 00

FÖRTROENDEVALDA

hogdalen.styrelse@gmail.com

Ordförande: 

Jenny Bladh

Vice ordförande: 

Gabriella Gnaczynska

Sekreterare:

Gabriella Gnaczynska

Ledamot:

Carina Lööf 

Hans Abrahamsson

Kjell Ottosson, utsedd av HSB

Suppleant:

Viktor Kozlowski

Mattias Björkas

Revisor:

Mats Karlsson

Revisor suppl:

Bertil Roos

Valberedare:

Niklas Rydén sk

Emina Usanovic

Valberedningen mail:

hogdalenvalberedning@gmail.com

Journummer under kvällar och helger till 

styrelsen:

070-482 48 59

mailto:hogdalen.exp@gmail.com
mailto:trollharpan@gmail.com
mailto:hogdalen.motionsklubben@gmail.com
mailto:Hogdalen.styrelse@gmail.c
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ANMÄLAN GYM OCH BASTU

Tillgång till gymmet gäller för ett kalenderår i taget. Medlemsavgiften för 

gymmet är 650 kr per kalenderår och debiteras via lägenhetens avgiftsavi.

Tillgång till bastun debiteras inte. 

Vill man bara ha tillgång till gymmet markerar man bara gymmet och samma för 

bastun. Vill man ha tillgång till båda markerar man båda.

Beställningen gäller gymmet för år:_________________

Beställningen gäller bastun för år:__________________

Lägenhetsnummer 3 siffror (ej skatteverkets nummer 4 siffror): __________

Adress:__________________________________________________________

Underskrift 

lägenhetsinnehavare:_________________________________________

Namnförtydligande 

lägenhetsinnehavare:___________________________________

Lappen lämnas i styrelsens brevlåda på Harpsundsvägen 165B eller skickas via 

mejl till hogdalen.styrelse@gmail.com. 

HSB BRF HÖGDALEN

Postadress: Harpsundsvägen 165B

mailto:hogdalen.styrelse@gmail.com
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INFORMATION ANGÅENDE NEDSTÄNING AV SOPSUGSANLÄGGNING 

Under de senaste åren har underhållet på vår sopsugsanläggning ökat i och med 

att den blivit äldre och får mera fel. Under året i år har den löpande underhållet 

kostat oss 500 000 kr och förra året var siffran 570 000 kr. Även antalet driftstopp 

och oljud från sopsugen har ökat vilket drabbar oss alla i föreningen. 

Styrelsen har tagit in offerter och prisuppgifter på vad en renovering av 

anläggningen skulle kosta och vägt det mot nyttan av att ha sopsugsanlägg-

ningen. Samtliga ventiler skulle behöva bytas inom de närmsta åren då 

reservdelar inte längre finns att få tag på. En ventil kostar ca 150 000 kr och i 

föreningen finns 78 portar som alla har en ventil. Det innebär en kostnad på totalt 

11 700 000 kr varefter ventilerna går sönder. I marken inom föreningen är 

ledningarna där soporna färdas nedgrävda, den beräknade livslängden på dessa 

är 30-40 år och vår sopsugsanläggning är idag ca 35 år gammal. Det innebär att 

vi framöver skulle behöva gräva upp och byta ut rören som ligger i marken vilket 

även det medför stora kostnader. 

Med anledning av de kostnader sopsugen kommer att medföra har styrelsen tagit 

beslut om att stänga sopsugsanläggningen och istället placera sophanteringen i 

miljöhusen på gårdarna. När man byggde miljöhusen dimensionerade man dessa 

så att de skulle kunna inhysa även hushållssopor. 

Sopsugen kommer att stänga ned succesivt under 2022 med start på 

Trollesundsvägen ojämna nummer då denna del av anläggningen är i sämst 

skick. Ytterligare information kommer att komma till respektive adress när det 

närmar sig nedstängning. 

I samband med nedstängningen kommer även möjligheten att sortera matavfall 

att införas. I miljöhusen kommer utöver kärl för hushållssopor även matavfallskärl 

ställas in och de pappåsar som används när man slänger matavfall kommer att 

gå att hämta där. De kärl som finns för blandat avfall kommer att placeras i de 

rum som finns på hörnen av miljöhusen för att ge plats för hushållssoporna och 

matafallskärlen. 

Vänliga hälsningar 

Styrelsen


