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Styrelsen informerar 
Vi vädjar till alla boende att tänka på vad 

som spolas ner i toaletterna. Nyligen 

orsakade nerspolade tvättlappar ett stopp i 

avloppsstammen med översvämning som 

följd för grannen. Uttryckningen för dessa 

ärenden kan bli väldigt dyr och bör 

undvikas. 

 

 

 

Samtliga avloppsstammar i våra fastigheter 

är inte gjorda för nedspolning av något 

annat än toalettpapper.  

 

Vi rekommenderar varje enskild medlem att 

själv rensa avloppet i badrummet då och då. 

Är du osäker på hur detta görs eller inte kan 

göra det själv pga tex handikapp, kontakta 

fastighetsskötarna. 

Fastighetsskötarna informerar 
Vi vädjar till alla som har parkeringsplatser 

att ta med er sladden till bilvärmaren när ni 

kör iväg. Observera att det fortfarande är 

ström kvar i kabeln när den sitter kvar i 

elskåpet.  

 

Ni har en skyldighet att följa de säkerhets-

regler som gäller enligt föreningens stadgar. 

Dessutom rör sig föreningens barn runt  

parkeringsplatserna  och en olycka är lätt 

hänt. 

Byggruppen informerar 
En inventering i källare, trapphus,  

barnvagnsstall samt cykelrum har genom- 

förts på sista tiden. Vi vill påminna om att: 

 

Cyklar inte skall förvaras i trapphusen, de 

skall stå i cykelrummen. 

 

Mopeder, vespor, motorcyklar inte får 

förvaras i cykelrummen. 

 

Bildäck skall förvaras i källarförråden. 

 

Säsongens uteleksaker får förvaras i 

barnvagnsrummen men inga möbler eller tex. 

byggmaterial. 

 

Saknas nyckel till barnvagns- eller 

cykelförråd kan man kvittera ut på 

expeditionen.  

 

Dessa regler har med brandrisk och 

utrymningsmöjligheter att göra. Trapphusen 

måste i alla lägen vara fria från hinder. 

 

Tvättstugorna: 

I tvättstugorna  måste alla hjälpas åt att 

städa efter sig, särskilt när det gäller filtret i 

torktumlaren. Släck lampan när ni lämnar 

tvättstugan, annars lyser det hela natten. 
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Valberedarna informerar 
Till årssstämman den 16 maj söker vi 

intresserade medlemmar som är villiga att 

engagera sig i föreningen.  

 

Gillar du att lära känna nya människor och 

har lätt att framföra idéer, då är du den vi 

söker till valberedningen. 

 

Vill du veta mer om hur en styrelse sköter 

alla drift & underhåll av fastigheter, avtal, 

ekonomi och revisioner, då har du ett 

gyllene tillfälle att anmäla ditt intresse nu. 

 

Kontakta Eivor Bjuhr på tfn 08-508 651 25. 
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SFK (Studie- & fritidskommittén) 

informerar: 
Ölpuben i december blev mycket 

uppskattad av de medlemmar som deltog. 

Lotteriet utökades till 10 vinster av skilda 

slag och de två barn som kom var glada 

för lekstunden och fiskdammen. 

Markgruppen informerar 
Trappan vid portikeln N-gården (Harp 75) har 

lagats. 

 

Fler parkeringsplatser på Harpsundsvägen har 

planerats in och kommer att genomföras under 

våren enligt markgruppens plan. 

 

Snöröjning på taken och alla gårdar fortgår vid 

behov.  

Lokalgruppen informerar 
Inventering och komplettering av husgeråd 

har genomförts i föreningslokalen nyligen. 

 

Under våren kommer nya bord att köpas in till 

lokalen. 

Några glada och nöjda deltagare. 

Gårdsloppis Harpsundsvägen & 

Trollesundsvägen. 

Med raska steg närmar vi oss våren och  

snart ska man ner i källarförråd med vinter- 

jackor och skor. Kanske dags för en liten 

utrensning? 

 

Vi i SFK har ett förslag till att anordna en 

gårdsloppis i vår. Vi samlas på en av de  

större gårdarna, fyndar hos varandra, fikar  

och umgås. Skulle det regna det datum vi 

bestämmer oss för, kan vi istället vara i 

föreningslokalen. 

 

Finns det något intresse för detta, vänligen 

skicka ett mail till SFK på 

hogdalen.sfk@bredband.net senast den 

12 april 2012 

 

Vi hoppas på många svar och kan då åter- 

komma med datum. 

Pubafton 

Under våren planerar vi i SFK en pubafton.  

En del överraskningar under kvällens lopp  

är under  utformning,  Alla föreningens 

medlemmar och barn är  välkomna.  

Pubaftonen annonseras framöver i portarna. 

mailto:hogdalen.sfk@bredband.net


HP klubben informerar 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gulaschsoppa på pensionärsklubben 22/11 2011. 

 

Alla pensionärer bosatta inom Brf 

Högdalen är välkomna på pensionärs-

klubbens träffar. Affischer sätts upp i 

portarna cirka en vecka innan. Där står 

vilka aktiviteter som är på gång. Vi träffas 

vanligtvis en tisdag i senare delen av 

månaden. Dagarna för 2012 är preli-

minära: 21/2, 20/3, 24/4, 29/5, 25/9, 23/10, 

20/11, 11/12 plus troligen någon busstur. 

 

Om du inte känner någon i föreningen har 

du chansen att komma och få fler bekanta. 

För mer information ring Karl-Åke Persson  

tel: 08-86 09 94 eller 0708-44 18 07. 

Fotoklubben informerar 
Brf Högdalens fotoklubb informerar. 

Alla föreningens medlemmar som är 

intresserade av foto är välkomna.  

Vi kommer att träffas i fritidslokalen 

följande datum: månd 13 februari,  

tisd 13 mar årsmöte, torsd 19 april,  

tisd 8 maj. Alla gångerna klockan 19.00.   

För mer information ring Svanberg 0738- 

422 622. 

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: 6 feb, 5 mar årsmöte,  

16 apr, 7 maj,  4 jun 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. 

Utdelning av Trollharpan sker: 
24-25 maj. Manusstopp 14 maj. 

Utdelningsdatum för augusti och november 

meddelas senare. Manusstopp 10 aug och 

9 nov.  

 

 

Sänd in ditt bidrag till: 

hogdalen.trollharpan@bredband.net  

eller lämna en lapp i styrelserummet 

Harpsundsv 153. 
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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. 

 

Bortskänkes: 

Piano i mahogny. Längd 145, Höjd 60, 

Bredd 115. 

 

Bokhylla/Skrivbord 3 sektioner, 2 hurtsar 

med lådor & skåp med skrivskiva mellan med 

bokhylla ovanför. Längd 240 cm, höjd 175 

och bredd 45 cm. 

 

Intresserad? Kontakta Marika Larsson 08-568 

482 54, Trollesundsvägen 169. 

Mobila miljöstationen 
Mobila miljöstationen kommer till Högdalens 

centrum, Rangstaplan måndagarna den 2 april,  

6 augusti  och 1 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 

Småelektronik (upp till en mikrovågsugns        

storlek) 

 

Anmäl dig till vår nya sms-tjänst så får du en 

kostnadsfri påminnelse när den mobila miljö-

stationen kommer till ditt område. Påminnelsen 

för veckoturerna går ut under söndagen innan 

den mobila miljöstationen börjar köra i området. 

  

Du startar prenumerationen genom att sms:a 

till ett nummer, se instruktion nedan.  

Östra söderort sms:a mobila ösöderort till 

71501. Start av prenumerationen kostar som  

ett vanligt sms.   
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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.  

hogdalen.maskin@bredband.net 

 

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, 0771-96 90 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 

hogdalen.styrelse@bredband.net 

 

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 

Mathilda Höök 0736-90 39 66 

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 

mailto:hogdalen.styrelse@bredband.net

