
 
 
 
 

 

Aug 2011 

Styrelsen informerar sid 2 

Miljöhusen sid 2  

Mobila miljöstationen sid 2 

Fastighetsskötarna informerar sid 2 

Byggruppen informerar sid 2 

Markgruppen informerar sid 3 

SFK informerar sid 3 

Fotoklubben informerar sid 3 

 

  

Vävklubben informerar sid 3 

Teater med Martin Serner sid 4 

Utdelning av Trollharpan sid 4 

Säljes/Köpes/Skänkes/Bytes/Efterlyses sid 4 

Frukttider sid 4 

Enkät hobbylokaler sid 4 

Inbjudan till distriktsmästerskap i Boule sid 4 

Kontakter sid 5 

Intresseanmälan till pubafton sid 6 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2 

Mobila miljöstationen 
Mobila miljöstationen kommer till Högdalens 

centrum, Rangstaplan onsdagarna 19 oktober 

kl. 19.00 – 19.45 . 

På  den mobila miljöstationen kan man lämna  

bilbatterier, kemikalier, oljor, lösningsmedel, 

rengörningsmedel, kvicksilverhaltigt material, 

färg-, lack- och limrester samt nagellack, och  

småelektronik - upp till en mikrovågsugns 

storlek. 

Styrelsen informerar 
Styrelsen har givit valberedningen i 

uppdrag att hitta ett gäng gårdsombud dvs 

1-2 personer från varje gård som är villiga 

att prata med sina grannar på gården och 

framföra idéer om intressanta aktiviteter till 

SFK. Vi tänker oss att få igång engagerade 

personer som är villiga att då och då göra 

en punktinsats för föreningen. 

 

Sommartid kan man hålla i en boule-

turnering vid vår boulebana, samla ihop ett 

gäng och ta en promenad med eller utan 

stavar, ordna ett disco för barnen i 

föreningslokalen. Man kan grilla på gården 

och sen ha femkamp. 

 

Vintertid kan man tänka sig att ordna en 

"mini-vasa" för barn och föräldrar runt om 

på våra gårdar eller runt Bandängen. Förr i 

tiden spolade man gräsmattan så att man 

fick en isbana på G-gården vid 

Harpsundsvägen. Kanske kan vi göra det 

igen.  

 

Vi söker nu dig som gärna samlar ihop lite 

människor och gör något roligt. 

Miljöhusen: 
Projektering och planering pågår nu för 

fullt inför framtida införande av 

kamerabevakning i samtliga miljöhus. Vi 

går nu igenom olika offerter 

Fastighetsskötarna informerar 
I samband med byggandet mellan 

Harpsundsvägen och tunnelbanespåren pågår 

sprängningsarbeten tid framöver.  

 

Våra fastigheter har blivit inspekterade av 

byggnadstekniska experter för att notera 

eventuella skador före sprängningarna. Dessa 

experter har försäkrat att det inte ska kunna 

förekomma skador inne i lägenheterna. 

 

Om det dock mot förmodan skulle uppstå några 

skador, anmäl detta omedelbart till 

fastighetsexpeditionen 08-647 49 10, 

Trollesundsvägen 108 eller till styrelsen via e-

post: hogdalen.styrelse@bredband.net 

 

Under sprängningsarbetet kan antalet råttor 

tillfälligt öka eftersom de söker sig till lugnare 

områden. Se därför gärna till att hålla 

portdörrarna stängda så att de inte kommer in. 

  

Byggruppen informerar 
En del arbete med putsskadorna återstår och 

kommer att slutföras inom den närmaste 

tiden. 

 

Projektering för brandskyddsplanering pågår 

och offerter håller på att granskas.  

 

Föreningen kommer att få tillbaka pengar i 

ersättning för alla elmätare som gick sönder i 

vintras.  

 

Offerter för byte av styr- och reglerutrustning 

i panncentralen håller på att granskas. 

 

Inventering och åtgärdsförslag för 

föreningens fönster pågår. 

 

Lokalen som har hyrts av Polarpäls kommer 

att byggas om till två mindre lägenheter. 

Arbetet påbörjas när bygglovet har beviljats. 

mailto:hogdalen.styrelse@bredband.net
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Big Bag säckar förekommer lite här och var 

på gårdarna. Styrelsen har kontaktat firman 

som lastar av dem så förhoppningsvis skall 

dessa försvinna inom kort. 

 

En del papperskorgar och askkoppar har 

sjunkit ner på stolparna och kommer att 

åtgärdas av fastighetsskötarna så snart de 

hinner. 

SFK (Studie- & fritidskommittén) 

informerar: 
SFK påminner om den kommande ölpuben 

den 9 september. Anmälan kan göras via 

mail: hogdalen.sfk@bredband.net eller via en 

lapp som lämnas till fastighetsskötar-

expeditionen Trollesundsvägen 108. 

Anmälan lämnas senast 3 september. 

Se intresseanmälan längst bak. 

Markgruppen informerar 
Planering & projektering för de nya 

parkeringsplatserna pågår.  

 

Förberedelserna tar tid då många saker måste 

tas i beaktande, bland annat var alla bilar ska 

parkeras under tiden arbetet på gården utförs.  

 

Buskarna mellan staketen kan inte bara kapas 

då det är risk för att de tränger upp ur asfalten. 

Rötterna måste plockas upp helt. Elstolparna 

kanske måste flyttas. Allt detta ses över och 

beräknas noggrant. Vi kommer troligen inte 

hinna med att göra mer än en gård i år. 

 

 

 

Fotoklubben informerar 
Höstens verksamheter startar torsdagen  

den 15 september klockan 19.00 i fritids- 

lokalen, Harpsundsvägen 85, med ingång  

från parkvägen. Nya och gamla med-

lemmar är hjärtligt välkomna. För mer 

information ring Svanberg, (kassör)  

0738-422 622 

Fängslande bild på kassören. 

Vävklubben informerar 
Vävklubben välkomnar nya och erfarna som  

är intresserade av att väva. Vi har alltid en  

enkel väv uppsatt för nybörjare och man  

väver när det passar en själv. 

Kom gärna ner till vävlokalen Harpsundsvä- 

gen 139 ingång från parkvägen där vi träffas  

en gång i månaden för att prata om nya 

vävar.  

 

Våra tider är: 

5 september i vävlokalen kl. 19.30 

3 oktober i vävlokalen kl. 19.30 

3 november i vävlokalen kl. 19.30 

5 december i vävlokalen kl. 19.30 

 

Alla vävintresserade är hjärtligt välkomna! 

Om du vill ha mer information är du hjärtligt 

välkommen att ringa Aino Oskarsson telefon:  

08-99 62 22 



4 

Teater med Martin Serner 
Alla ni som gillar sång & musik, dans, teater 

och allt som hör livet till. Var inte blyga! Låt oss 

få lära känna varandra och skapa något roligt 

tillsammans i vår förening. Här finns det både 

lokal och resurser. Det enda som behövs är er 

energi. Vad sägs om att träffas helt utan krav. 

Presentera oss själva och våra intressen, bolla 

idéer Vem vet kanske vi kan skapa en grupp  

och uppträda tillsammans. Alla är välkomna. Låt 

inte våra lokaler stå tomma. Låt oss skapa liv i 

dom.  Är du intresserad maila till:  

hogdalen.sfk@bredband.net  eller lämna en lapp 

till fatighetsskötarexpeditionen. 

Utdelning av Trollharpan sker: 
11-12 november. Manusstopp 28 oktober.  

Sänd in ditt bidrag till: 

hogdalen.trollharpan@bredband.net  

eller lämna en lapp i styrelserummet 

Harpsundsv 153. 

Säljes/köpes/skänkes/bytes/efter-

lyses 
 Vill ni sälja/köpa/skänka/byta eller efterlysa 

 något maila: 

 hogdalen.trollharpan@bredband.net  

 Ni kan även lägga en lapp i styrelserummet. 

 

 Säljes: 

 En röd barncykel Monark 14" i gott skick. 

 Kontakta Lena Bah, magdalena.bah@ds.se 

 el tfn dagtid 08-655 59 01. 

Inbjudan till distriktsmästerskap i 

Boule 
Plats: Brf Toppsockrets boulebana,  

  Lingvägen 193-225, Hökarängen. 

Tid:  Lördag den 17 september 2011,  

  kl 10.00 

Tävlingen är öppen för alla HSB:s 

bostadsrättsföreningar i distrikt Söderort och 

spelas i tremannalag. 

Anmälan till Leif Rahm senast 2009-09-

13på e-post, leif.rahm@bredband.net  

eller på telefon 0707-45 44 12 

För att inte dagen ska bli alltför lång 

maximerar vi till totalt 12 lag. Så först till 

kvarn gäller med anmälan. Priser till bästa 

lag! Vi bjuder på kaffe och matig macka. 

Varmt välkomna till en spännande 

tävling!  

 

Arrangör: Brf Toppsockrets Veteranklubb 

Enkät - Hobbylokaler: 
Brf Högdalen har tre st s.k. hobbylokaler.  

Med tiden har det uppstått tveksamheter om 

huruvida dessa lokaler används och av vem 

/vilka. För att reda ut de tveksamheter som 

finns ber vi Dig som använder någon av 

lokalerna att meddela styrelsen vilken lokal  

Du använder samt Ditt namn och adress. 

Du kan meddela fastighetsskötarna eller 

styrelsen direkt via e-post till  

hogdalen.styrelsen@bredband.net  

Om Du idag inte använder någon hobbylokal 

men skulle vilja få tillgång till en lokal där Du 

kan snickra, måla eller liknande, meddela 

detta till e-postadressen ovan eller till fastig- 

hetsskötarna. Tack för Din hjälp och  

eventuella synpunkter. 

Styrelsen Brf Högdalen. 

Frukttider 
Det förekommer då och då att människor 

kommer från andra områden och plockar 

föreningens träd helt rena på frukt.  

 

Träden är till för föreningens medlemmar så  

ser ni något fråga gärna om de bor i  

föreningen. Frukten ska räcka till alla med- 

lemmar. 

mailto:leif.rahm@bredband.net
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Kontakter: 
Fastighetsskötarexpeditionen: 

08-647 49 10, tfn tid 08.00-9.00 mån-fre 

Jämna veckor mån kl 18.00-19.00, 

Trollesundsvägen 108. 

 

Jourmontör:  

08-657 77 22, kvällar & helger 

 

Anticimex Stockholm: 

08-517 634 00, för odjur i lägenheten 

 

IF Försäkringsbolag: 

0771-655 655 

 

Fonus: 

Medlemsförmåner 0771-87 00 87  

 

ComHem: 

TV 0771-55 00 00 

 

Polisen: 

Vid ej brådskande ärenden; 08-114 14 

Akuta ärenden: 112 

 

Q-park:  

För felparkerade bilar, 0771-979 00 00 

 

Störningsjouren: 

08-568 214 00  

 

Motionsklubben: 

Tfn tid 19.00-21.00, 0735-68 85 00 

 

Pensionärsklubben: 

Karl-Åke Persson 08-410 03 176 

 

Målarklubben Kladdarna: 

Solveig Wilhelmsson 08-86 97 28 

 

Vävklubben: 

Aino Oskarsson 08-99 62 22. 

 

Fotoklubben: 

Carl Åke Svanberg 0738-422 622. 

HSB Förvaltare: 

Pia Carlberg 08-785 32 79 

 

HSB Lägenhetshandläggare: 

Marianne Cedergren 08-785 35 00 

 

FÖTROENDEVALDA 

Ordförande: 

Rolf Carlsson 08-749 27 46  

 

Vice Ordförande: 

Hans Abrahamsson 08-749 53 64 

 

Sekreterare: 

Jenny Bladh 08-647 85 19 

 

Vice Sekr: 

Lotta Arvidsson 08-99 81 95 

 

Ledamot: 

Carina Lööf 08-647 92 82 

Calle Skoglund 08- 527 217 05 

 

Suppleant: 

Gabriella Gnaczynska 08-1234 02 02 

Matilda Höök 08-526 97 782 

Bertil Roos 08-99 19 52 

 

SFK, Studie- & Fritidskommittén: 

Lotta Arvidsson sk. 08-99 81 95 

Crister Gustafsson 08-99 81 95 

Carina Sandberg, 0736-285 639  

Anis Ben Othman, 070-996 59 79  

 

Revisor: 

Mats Karlsson 08-568 709 88  

 

Revisor suppl: 

Ulla Stolt 0733-22 01 30 

 

Valberedare: 

Eivor Bjuhr sk. 08-508 651 25 

Johanna Gullback, 070-366 13 00 

Elisabet Nenzén, 08-508 651 17 
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PUBAFTON! 

 

     

Vi, SFK, styrelsen och frivilliga planerar att ha en sedan länge efterlängtad 

pubafton fredagen den 9 september kl. 19.00–24.00 i föreningslokalen, 

Harpsundsvägen 85 (ingång från baksidan). 

 

Vi planerar en överraskning för alla samt en aktivitet för barnen. 

 

Anmälan måste vara oss tillhanda senast måndagen den 5 september. 

 

Anmäl ert deltagande till mailadress hogdalen.sfk@bredband.net  

alternativt fyll i nedanstående svarstalong och lämna den till 

fastighetsskötarexpeditionen, Trollesundsvägen 108 senast  3 september. 

 

Väl mött! 

SFK, styrelsen, och frivilliga i sambete. 

======================================================== 

 

Anmälan till pubafton den 9 september 2011 

 

Namn:_________________________________________ 

 

Adress:_________________________________________ 

 

Telefonnummer:_________________________________ 

  

Antal vuxna:___________________________________ 

 

Antal barn______________________________________ 

 


