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Vice ordförande har ordet
Hej alla boende i vår fina och trevliga BRF 
Högdalen. Men vi kan få det ännu finare och 
trevligare om man inte slänger fimpar på 
gårdarna och utanför portarma. Det är ju inte 
så trevligt eller hur. Våra duktiga maskinister 
kommer att montera upp fler askkoppar och 
papperskorgar efter hand, så dessa hoppas 
jag ni använder. Jag tänker inte vara någon 
som bara kommer med en pekpinne och talar 
om vad man får och inte får. Men handen på 
hjärtat! VÅRA MILJÖHUS? Vad ska man 
säga. Vi i styrelsen har gått igenom alla våra 
miljöhus och konstaterat att det ser ut som ett 
bombnedslag i en del miljöhus. Vi har ju satt 
upp skyltar som talar om vad som får slängas 
och inte. Försök att hjälpas åt att följa dessa 
regler. Det kostar vår förening onödigt stora 
summor att transportera bort färgburkar som 
ej får ställas i miljöhusen. Detta gäller också 

SFK söker folk som kan berätta om 
gamla tider
En teatergrupp kommer eventuellt att startas 
inom Brf Högdalen under hösten för alla 
åldrar. En av våra medlemmar Martin skulle 
vilja  skriva en pjäs om Högdalen från dåtid 
till nutid.
Nu efterlyser Martin via SFK äldre och unga 
medlemmar som vill berätta om hur det var 
förr och nu  i Högdalen och i vår förening Brf 
Högdalen.
Tag gärna kontakt med SFK som förmedlar 
kontakt med Martin på 
hogdalen.sfk@bredband.net eller lämna 
meddelande på telefon: 076-257 67 07
Vänligen Lotta sammankallande i SFK

ej får ställas i miljöhusen. Detta gäller också 
köksutrustning/inredningar.

Mobila miljöstationen
Mobila miljöstationen kommer till Högdalens 
centrum, Rangstaplan torsdagarna den 2 
september och torsdagen den 29 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)

Föreningslokalen
Brf Högdalen
2009-11-08
köksutrustning/inredningar.
•Ordningsregler är omgjorda med hänsyn till 
golv, allergiker och boende.
•Bokningskvitto för lån av lokalen är omgjord 
för att fungera bättre. Städinspektörerna 
måste få veta när de ska kontrollera 
städningen varför man måste fylla i när man 
beräknar att vara klara. De tider som 
städinspektörerna har mobilen på är 12:00-
21:00 den dag lokalen används eller 
morgonen därpå mellan 9:00 och 10:00. 
•Nu finns även ett häfte man bör läsa igenom 
vad man bör tänka på vid städning av lokalen 
och skötsel av maskinerna, Häftet finns på 
fastighetsskötarexpeditionen och i 
föreningslokalen.
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Årsstämman - Ny styrelse

Den 20 maj hade vi den årliga 
föreningsstämman.

Totalt 58 röstberättigade och 8 icke 
röstberättigade personer  deltog. Det var 15 
fler än förra stämman, vilket var glädjande 
att se. Nu hoppas vi på att ännu fler ställer 
upp och kommer till nästa stämma.

Ett stort tack till pensionärsföreningen som 
ställde upp och ordnade fikat på stämman.

Kjell Ottosson från HSB ledde mötet i 
sedvanlig ordning. Han vägledde 
mötesdeltagarna genom årsredovisningen.

Styrelsen välkomnar alla nyinvalda personer.

För dig som är intresserad av att ta del av 
stämmoprotokollet finns det ett antal 
exemplar att tillgå på 

Efter årsstämman den 20 maj är styrelsen 
sammansatt enligt följande.

Ordförande
Rolf Carlsson – Harpsundsv. 87
Vice ordförande
Hans  Abrahamsson – Harpsundsv. 123
Sekreterare
Jenny Bladh – Harpsundsv. 121
Vice sekreterare
Lotta Arvidsson – Trollesundsv 181
Ledamöter
Carina Englund Lööf – Harpsundsv. 119
Lotta Arvidsson – Trollesundsv 181
Peter Karlsson – Trollesundsv. 112
Suppleanter 
Eva Persson – Harpsundsv.111
Carl Mauritz Skoglund – Trollesundsv. 147
Karin Björklund – Harpsundsv. 117

Studieorganisatör
Lotta Arvidsson – Trollesundsv 181
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exemplar att tillgå på 
fastighetsskötarexpeditionen, 
Trollesundsvägen 108.

Årsstämmoprotokollet trycks av 
kostnadsskäl  och miljöhänsyn inte upp till 
samtliga medlemmar. 

HSB förvaltare: Pia Carlberg

Övriga funktioner är bemannade enligt 
nedan:
SFK – studie- och fritidskommittèn
Lotta Arvidsson – Trollesundsv 181
Crister Gustavsson – Trollesundsv 181
Eva Persson – Harpsundsv.111
Erika Lundberg – Harpsundsv. 153

Revisor
Mats Karlsson – Harpsundsv. 99
Revisorsuppleant
Bert Carlsson – Trollesundv. 108

Valberedare
Tina Stoor – Harpsundsv. 115
Vivica Kulvik – Harpsundsv. 147
Roger Ljunggren – Harpsundsv. 147



Bilaga 1

Skatepark i Högdalen
Övergripande information för 
staden
Vid Högdalens centrum, inom området som 
avgränsas av Magelungsvägen och 
tunnelbanespåren, planerar Stockholms stad 
en skateboardpark. Visionen är att skapa 
Europas största, lämpad för alla kategorier 
av åkare och grenar.

Då området har lösa element är 
användningen flexibel och kan t.ex. 
användas som publikområde vid tävlingar.
I skateparken är det möjligt att bygga en 
2000 kvm stor inomhushall för skateboard. 
Målet är att hallen kompletterar parken med 
den sista byggstenen i ambitionen att bli en 
världsunik skatepark. 
Sommartid kan det vara möjligt att öppna 
större delar av ena fasaden för att skapa ett 
större sammanhängande 
skateboardområde. Hallen kan innehålla 
toaletter, café, omklädningsrum, 
materialförråd mm. Hallen ska gestaltas som 
en del av skateboardparken och uppföras 
med beständiga material av hög kvalitet.
Skateboardparken försörjs med parkering 
som angörs via Magelugnsvägen.
Parkeringen kan rymma ca 30-40 bilplatser. 
På södra sidan av Magelugnsvägen finns 
möjlighet att anordna bussficka för två 
turistbussar. Denna parkeringsficka anläggs i 
samband med att övergångstället på 

Situationsplan över den tänkta 
skateboardparken. 
Skateboardparken ska bestå av fem olika 
områden:
Ditch - betongränna med viss lutning för 
slalom och longboard. 
Street area - fasta refuger, block, trappor och 
andra element som finns i urban gatumiljö. 
Vissa element skapas för den specifika 
skateboardparken medan vissa utgörs av 
produkter som finns på marknaden. 
Pool area - nedsänkta skålar och gropar, 
gjutna i betong. 
Bowl ride area - sammanlänkade skålar och 
gropar, djupna i betong. 
Flatland area - plant område i betong med 
lösa skateboardelement. 

Trollharpan Juni, Brf 

Högdalen 4

samband med att övergångstället på 
Magelugnsvägen genomförs.
Skateboardparken kommer att ligga ca 200 
meter från Högdalens tunnelbanestation. Se 
planritning över parken under Relaterade 
dokument nedan.
Frågor om Skateparken besvaras av
Thomas Wiklund, Idrottsförvaltningen
Telefon 508 282 00



Bilaga 2

Nya bostäder och skatepark i 
Högdalen
Övergripande information för 
staden

De nya bostäderna sett från busstorget i 

Högdalen. Skiss: VIDA arkitekter

Planen innehåller nya flerbostadshus med Planen innehåller nya flerbostadshus med 

sammanlagt ca 140 nya lägenheter.

De nya bostadshusen i kvarteret Mikrofilmen 

m.fl. placeras som fyra förskjutna lamellhus som 

utgör skärm mot tunnelbanespåren respektive 

Harpsundsvägen. Dessa hus planeras att bli 

varierande 4-5 våningar. 

Mot busstorget planeras ett höghus om 10 

våningar. Huset placeras som sutteränghus vilket 

innebär att ytterligare våningsplan kan inrymmas 

mot gården och mot spåren.

Ansvariga

Byggherren Granen Bostad AB ansvarar för 

genomförandet inom kvartersmark(bostäderna) 

och Idrottsförvaltningen ansvarar för 

genomförandet av skateparken. Läs mer om den 

under länken nedan.

Trafikkontoret ansvarar för, i samråd med SL, 

breddning av bron vid busstorget.

Exploateringskontoret ansvarar för 

genomförande av det park- och gång- och 

cykelstråk som löper genom området.
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Bilaga 3

I Brf Högdalens informationsfolder har det insmugit sig ett par fel som vi 
beklagar. Här följer rättelser i fetstil.
Sida 4
1.5 Parkeringsplatser
Parkeringsplatser och garage finns på Harpsundsvägen och Trollesundsvägen. Uthyrning av 
dessa platser administreras av vårt förvaltningskontor. Vill man ställa sig i kö kontaktar man 
Lägenhetsadministrationen på HSB Stockholm, telefon: 08-785 30 00.
När du inte använder motorvärmaren, ta alltid loss elkabeln från eluttaget och förvara den i 
bilen. Då undviker vi risker för skador, som till exempel lekande barn kan råka ut för.
Garage- och parkeringsplatser är inte knutna till lägenheten varför förhyrd plats 
återgår till föreningen när man överlåter/säljer lägenheten. Platsen ges till den som 
står näst i tur i väntelistan. 
För allas trevnad och för att minimera biltrafik på gårdarna råder det parkeringsförbud. 
Parkering är endast tillåten för i- och urlastning. Föreningen anlitar Q-park, tel. 0771-96 90 
00, för bevakning. Vid överträdelse utgår parkeringsbot. Detta gäller såväl boende som 
besökare.
Sida 5
1.9 Hänsyn och tider
Om du störs av din granne, prata i första hand med vederbörande så kanske ni kan lösa 
problemet tillsammans. Utifrån ett hänsynsperspektiv gäller följande tider.
Vardagar: tystnad mellan kl. 22:00 - 07:00Vardagar: tystnad mellan kl. 22:00 - 07:00
Helger: tystnad mellan kl. 22:00 – 09:00
Om störning ändå inte upphör kan du i andra hand kontakta Störningsjouren AB. När du 
gör det är det viktigt att du släpper in dem när de kommer. Anmälan görs på tfn: 08-568 214 
00.
Hemsida: www.storningsjouren.se
Samtidigt rekommenderar vi att du lämnar en skriftlig anmälan i styrelserummet, 
Harpsundsvägen 153 eller mailar till: hogdalen.styrelse@bredband.net . Samtliga 
skrivelser måste innehålla namn, adress och telefonnummer för att styrelsen ska kunna 
behandla inkomna ärenden.  Vi behandlar alla ärenden strikt konfidentiellt. Anonyma 
skrivelser behandlas ej.
Sida 7
1.12 HSB Service Center
Föreningens medlemmar kan söka tillstånd att hyra ut sin lägenhet i andra hand. 
Ansökningsblanketter och information finns att få på förvaltningskontoret. 
Ansökningshandlingen skall skickas till förvaltaren Pia Carlberg som sedan ser till att 
styrelsen godkänner den. 
Har du frågor gällande exempelvis försäljning av bostadsrätt, panter, garage- och p-platser, 
avgifter, hyror mm så kan du ställa dessa till HSB Stockholm Service Center. 
Telefon: 08-785 35 00 
E-post: servicecenter@stockholm.hsb.se
Vardagar: 08.00-16:30
Dag före röd dag: 08.00-13.00
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2.2 Ekonomi
Att bo i bostadsrätt medför att samtliga lägenhetsinnehavare delar på de intäkter och kostnader som föreningen 

har. Vi betalar således inte hyra för våra lägenheter utan en årsavgift vilken uppdelas i 12 månadsbetalningar. 

Föreningen tar också i enlighet med stadgarna ut en överlåtelseavgift när du överlåter din lägenhet samt en 

pantförskrivningsavgift som motsvarar 2,5 % resp. 1 % av basbeloppet(2010 års prisbasbelopp är 42 400).

Styrelsen har beslutat att medel ur inre fonden får utnyttjas för underhåll av lägenheten inkl. dess 

standardinredning. Fondmedel får således inte användas för bekostande/underhåll av tillbehör som är att anse 

som tillval, exempelvis diskmaskin, tvättmaskin, duschkabin, bidé. 

Behållningen på den inre fonden för din lägenhet framgår av din kvartalsavi för avgiftsaviseringen. Inga nya 

avsättningar görs till den inre fonden.

Sida 8

2.4 Stadgar
Stadgarna informerar medlemmarna och andra intresserade om hur just den här bostadsföreningen arbetar, men 

också om vilka allmänna regler som gäller för bostadsrättsföreningar. Bilaga 7.
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Rättelser i bilagor:
Sida 29
Styrelsen består av:
Bilaga 6
Ordförande Rolf Carlsson Harpsundsv. 87 08-749 27 46 
V Ordförande Hans Abrahamsson Harpsundsv. 123 08-749 53 64
Sekreterare Jenny Bladh Harpsundsv. 121 08-647 85 19
Vice sekr. Lotta Arvidsson Trollesundsv. 181 08-99 81 95
Ledamot Carina Lööf Harpsundsv. 119 08-647 92 82
Ledamot Peter Karlsson Trollesundsv. 112 08-520 160 26
Ledamot HSB Kjell Ottosson 08-785 34 21
Suppleant Eva Persson Harpsundsv. 111 08-647 57 58
Suppleant Calle Skoglund Trollesundsv. 147 08-527 217 05
Suppleant Karin Björklund Harpsundsv. 119 08-727 76 06
Förvaltare  Pia Carlberg 08-785 32 79
Suppleant HSB Gunnel Hyldig 08-785 34 54

Studie- och fritidskommitté
Sk Lotta Arvidsson Trollesundsv. 181 08-99 81 95

Christer Gustafsson Trollesundsv. 181 08-99 81 95
Eva Persson Harpsundsv. 111 08-647 57 58
Erika Lundberg Harpsundsv. 153 08-86 18 54

Revisor Mats Karlsson Harpsundsv. 99 08-568 709 88Revisor Mats Karlsson Harpsundsv. 99 08-568 709 88
Rev. suppl. Bert Carlsson Trollesundsv. 108 08-99 77 45
Valberedning
Sk Tina Stoor Harpsundsv. 115 08-99 24 31

Viveca Kulvik Harpsundsv. 147 070-471 17 31

Fastighetsex- Kenneth Wig Trollesundsv. 108 08-647 49 10
peditionen
Fritidslokalen Harpsundsv. 85
Styrelserummet Harpsundsv. 153

Förvaltningskontoret Brf Förvaltning, 08-785 30 00
112 84 Stockholm
Fleminggatan 41
Lägenhetsadmin. 08-785 32 50
Hyresredovisningen 08-785 32 00

Telefax förvaltnings- 08-785 34 20,
kontoret 08-785 33 60
Jourmontör Securitas 08-657 77 22
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Bilaga 5 har uppdaterats:
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Bilaga 10: Vem ska underhålla bostadsrätten?
Utsidan av fönster ansvarar bostadsrättsföreningen för.  Insidan av fönster och mellan fönster ansvarar 

bostadsrättsinnehavaren för.
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