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Årsstämman för 2010   
Årsstämman hölls den 19 maj 2011 i Vantörs 

kyrksal. Antal röstberättigade medlemmar 

var 48 att jämföras med 58 st förra året. 

 

Deltagandet i årsstämman är alldeles på 

tok för lågt men det ser likadant ut i andra 

föreningar. Totalt antal medlemmar i 

föreningen uppgick i slutet av 2010 till  

880 st. 

 

Styrelsen tackar alla avgående förtroende-

valda för det gånga verksamhetsåret. 

Vi riktar även ett tack till de som serverade 

kaffe på stämman.  

 

Förtroendevalda 2011: 
Avgående valberedning har arbetat hårt 

och fått in många nya kandidater. 

Samtliga lediga poster är nu tillsatta för 

2011/2012. 

 

På näst sista sidan framgår hur den nya 

styrelsen är sammansatt. Vi hälsar alla 

nytillkomna varmt välkomna och ser 

fram emot ett nytt verksamhetsår efter 

sommarledigheten.  
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Det är tex. mängder med målarfärg, vitvaror och 

stora elartiklar tex stora TV apparater och 

datorer. Det är inte ok att använda miljöhusen 

som tillfällig förvaringsplats.  

 

För att råda bot på detta har vi nu två val; 

antingen stänger vi igen alla miljöhus och håller 

varje miljöhus öppet en timme per kväll & hus 

så att alla medlemmar kan slänga grovsoporna 

under bevakning av oss i styrelsen.  

 

Det andra alternativet är att vi sätter upp 

kamerabevakning i samtliga miljöhus. Det kan 

tyckas kränkande men vi måste vidta åtgärder 

för att få en bättre ordning och samtidigt hålla 

kostnaderna nere.  

 

Vi har nu i styrelsen beslutat att införa kamera-

bevakning i alla miljöhus.  

 
Rolf/Hasse/Jenny 

Mobila miljöstationen 
Mobila miljöstationen kommer till Högdalens 

centrum, Rangstaplan onsdagarna den 24 

augusti och 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. 

Information från klubbarna: 
Framöver efterlyser vi mer information 

från alla våra klubbar då Trollharpan är 

en medlemstidning som ska informera 

alla våra medlemmar om vad som händer  

i vår förening. Fotoklubben kommer att  

bidra med fotografier till Trollharpan,  

vilket vi är tacksamma för. 

 

Arbetsutskottet (AU) har ordet 
 

Miljöhusen: 

Styrelsen har funnit att grovsopor som  

absolut inte får slängas i miljöhusen fort-

löpande ändå slängs där 

Fastighetsskötarna informerar 
 

Bekämpningen av råttor fortgår och gnagarna 

håller främst till vid  Harpsunds-vägen 115 – 

135  ner till Trollesundsvägen 165 – 171 

(uteplatser mot skogen).  Vi tar hem Anticimex  

löpande för att förhindra vidare spridning. 



När ni grillar ute på våra gårdar – var extra 

uppmärksam så att inga matrester ligger 

kvar som kan bidra till att dra dit fler råttor.  

Den som grillar med engångsgrill, snälla 

ställ den inte i gräset då brandrisken är 

väldigt stor och gräs-mattan blir förstörd.  

Se till att ställa den i grus, sand eller på 

asfalten.  

 

Olåsta förråd i källarna. Till de flesta 

lägenheter hör ett källarförråd och ett 

matkällarförråd. Den medlem som har ett 

förråd som inte är låst måste själv sätta dit 

ett eget hänglås. I väntan på att det ska 

ske, sätter vi fastighetsskötare ett rött 

hänglås så att medlemmen kan höra av sig. 

Förråden har samma nummer som lägen- 

heten. Är du osäker på var dina förråd ligger 

– hör av dig till oss. Till den som säljer sin 

lägenhet vill vi uppmana er att antingen 

själva visa köparen var förråden är eller be 

mäklaren göra det. 
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Byggruppen informerar 
Föreningen har en del putsskador på vissa 

fasader som kommer att åtgärdas framöver. 

Styrelsen har anlitat en konsultfirma som har 

utfört  brandskyddsrond i våra källare, vindar 

och portar. Projektering pågår nu för att i 

första hand åtgärda alla detaljer som vi enligt 

lag måste utföra. I andra hand kommer vi 

även att följa givna rekommendationer för att 

säkerställa att vi har det bästa brandskyddet 

som vi kan ha.  

Markgruppen informerar 
Inför kommande markarbeten på 

Harpsundsvägen vill vi uppmärksamma att 

mer information kommer när det är dags att 

göra om parkeringsplatserna. Planering & 

projektering pågår. En infolapp delas ut i god 

tid när det är dags eftersom bilarna måste 

flyttas under tiden. Alla gårdar kommer inte 

att åtgärdas i år då det kostar mycket pengar.  

 

Det som göms i snö …… 
 Nu när snön försvunnit, efter en minst sagt 

besvärlig vinter, kan man ju njuta av alla 

blommor, både i rabatter och på våra många 

fruktträd på gårdarna. Tyvärr förtas ju dessa 

intryck av allt skräp och alla cigarettfimpar 

som dyker upp på alla upptänkliga platser. 

Snälla medlemmar, kan vi inte komma 

överens om att lägga skräpet i pappers-

korgarna och alla fimpar i lämpliga askkoppar 

som finns utställda på ganska många platser 

på våra gårdar.  

Markis & vindskydd 
För den som vill köpa markis & vindskydd 

till balkongen finns ALFA Solskydd AB i när- 

heten. Tfn 08-749 20 38. Webbadress: 

http://alfasolskydd.com.  De har även 

persienner. För markiser gäller regeln att  

tyget skall följa fasadens färg. Uppge att du  

bor i  Brf Högdalen & ditt portnr när du ringer 

så vet personalen vilken färg-ställning som 

gäller. För ca 3 år sedan ordnade vi ett 

specialpris för markiserna. Listpriset låg då på 

6-7 000 kr och vi fick ner det till 3 950 kr. Vi  

kan inte garantera att man fortfarande kan få 

detta pris. Balkongskydden låg då på mellan  

1 500 till 1 700 kr/st. De finns med och utan  

böj i färgerna gul, klar och frostad. Återigen – 

vi kan inte garantera samma prisnivå. I ovan 

priser ingick montering & 2 års garanti. 

I samband med installation av säkerhets-

dörrar händer det att montörerna skadar 

ringledningen . Det blir kortslutning för alla 

boende på denna slinga som blir utan 

ringklocka. För att fixa felet måste vi in i 

samtliga dosor för att hitta felet. Nu senast tog 

det 10 timmar i anspråk. Samtliga ringklockor 

från Harpsundsv. 141-147 var drabbade.  

Med förhoppning om en riktigt skön och lite  

mer välstädad sommar. 

Rolf Carlsson, Ordförande 
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SFK (Studie- & fritidskommittén) 

tipsar: 
Föreningens boulebana vid Harpsundsvägen 

83 är till för alla medlemmar. Varför inte spela 

ett parti lite då och då under sommaren? 

 

Varför inte ta en promenad med eller utan 

stavar i vårt område. Uppe på Högdals-

toppen kan man se långt – har man 

dessutom en fikakorg och trevligt sällskap 

med sig blir det ännu trevligare. 

 

Vill du lära känna dina grannar - grilla på 

gården & ha lite 5-kamp. 

 

Har du fler idéer på trevliga aktiviteter, maila:  

hogdalen.sfk@bredband.net eller lämna en 

lapp på fastighetsskötarexpeditionen 

Trollesundsvägen 108. 

Pubafton september & december: 
Vi, SFK, styrelsen och frivilliga planerar en 

pubafton i september och en i december. Vi 

återkommer med närmare information. Är 

någon intresserad av att kanske hjälpa till; 

lämna en lapp på expeditionen eller maila: 

hogdalen.sfk@bredband.net .  

Se intresseanmälan längst bak.  

 

SKF tar nu sommarledigt och återkommer 

utvilade till hösten. 

Donna en av föreningens fyrfotade medlemmar. 

Foto C.Å. Svanberg 

 

Brf Högdalens fotoklubb tar nya tag under 

hösten. Vi planerar månadsmöten med 

fotouppgifter (frivilliga) och följande 

diskussioner. Gemensamma besök på 

fotoutställningar och fotoutflykter.  

 

Digitalfotokursen och den analoga fotokursen 

gör ett uppehåll under hösten, för att 

förhoppningsvis återkomma under 2012. 

 

Nya och gamla medlemmar är välkomna. 

Hösten börjar i fritidslokalen, 

Harpsundsvägen 85 (ingång baksidan) 

torsdagen den 15 september, klockan 19.00. 

 

För mer information ring kassör Carl Åke 

Svanberg 0738-422 622. 

Fotoklubben informerar Rastning av hundar 
Till de hundägare som inte respekterar de 

regler som gäller i vår förening vill vi 

uppmana er att tänka om.  

 

Hundar skall vara kopplade på gården då 

små barn kan bli skrämda och kan vara 

allergiska mot pälsdjur. Rastning av hundar 

på gårdarna är förbjudet för att undvika 

sanitär olägenhet.  

 

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. 
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Kom gärna ner till vävlokalen 

Harpsundsvägen 139 ingång från park- 

vägen där vi träffas en gång i månaden för 

att prata om nya vävar.  

 

Våra tider är: 

7 juni i vävlokalen kl. 19.30 

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 

Utdelning av Trollharpan sker: 
27-28 augusti . Manusstopp 14 augusti.  

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

  något maila: 

  hogdalen.trollharpan@bredband.net  

  Ni kan även lägga en lapp i styrelserummet. 

Försäkring 
Från och med årsskiftet har Brf Högdalen 

tecknat bostadsrättstillägget kollektivt hos If. 

Det innebär att bostadsrättsinnehavaren kan  

säga upp det bostadsrättstillägg som man har 

tecknat via sin hemförsäkring. Du ska INTE 

säga upp din hemförsäkring vilken täcker 

skador på lös egendom. Det är väldigt viktigt 

 att veta att du fortfarande själv tecknar en  

egen hemförsäkring! Med lösegendom menar  

vi familjemedlemmarnas personliga ägodelar 

som finns i bostaden. Det vill säga möbler, 

kläder, sportartiklar och annat. I hemför-

säkringen har du även en ansvarförsäkring, 

reseförsäkring mm, som inte finns i bostads-

rättstillägget. Föreningen har nu rätt försäkring 

om en skada uppstår. Detta är en säkerhet för 

oss alla.  Bostadsrättstillägget ingick i premien 

för fastighetsförsäkringen.  

 

Vi i styrelsen beklagar att informationen om 

ändringar i föreningens försäkring kom ut först 

i mars då försäkringen började gälla i januari. 

Detta berodde på ett antal punkter som vi var 

tvungna att kontrollera så att alla juridiska 

aspekter är korrekta. 

Erbjudande från Högdalens centrum 
Som medlem i Högdalen Centrum Kundklubb 

får du exklusiva erbjudanden från våra butiker, 

samt förhandsinformation om vad som händer 

i Högdalen Centrum. 

 

För att bli medlem: 

Skicka ett sms till 71500 med texten 

HÖGDALEN. 

 

Du måste visa upp aktuellt SMS vid köp för att 

erhålla ditt erbjudande! Tjänsten är kostnadsfri. 

För att gå ur kundklubben SMS:a UT till 71500.  

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. 

Slutligen önskar vi i styrelsen alla en 

glad & trevlig sommar. 
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Polisen informerar 
 

Bostadsinbrott 

Varje år sker tusentals bostadsinbrott i Sverige. 

Några enkla tips kan göra ditt boende tryggare 

och säkrare.  

 

Skaffa till exempel ordentliga lås och ta hjälp av 

dina grannar. Lås alltid ytterdörren i bostaden. 

Tjuvar känner på dörrar och där det är olåst 

finns oftast plånböcker, handväskor, bilnycklar 

med mera tillgängligt precis innanför dörren. 

Brott i bostadsmiljön förebyggs bäst med hjälp 

av en väl fungerande grannsamverkan. Släpp 

inte in någon okänd person i bostaden.  

 

Många äldre personer får besök av falska 

myndighetsrepresentanter eller andra personer 

som hittar på anledningar att få komma in i 

bostaden med det enda syftet att stjäla. Var 

kritisk. Begär legitimation och försök att 

kontrollera den. Alla tjänstelegitimationer är 

försedda med telefonnummer för kontroll.   

 

Det är bra att ”tänka som en tjuv” då man 

vill förstärka inbrottsskyddet i bostaden. Tjuvens 

favoritväg att ta sig in är genom ett fönster i 

bottenplanet. Förstärkning av inbrottsskyddet 

bör därför i första hand inriktas mot fönster och 

 i andra hand mot altan/balkongdörrar. 

Entrédörren används sällan som inbrottsväg i 

denna typ av bostäder. Anpassa förstärkning-

såtgärderna efter risknivåerna. Tänk också på 

att risken för inbrott är större på insyns-

skyddade tomter. Öppna upp för bättre insyn. 

Förstärk gärna belysningen runt huset.  

 

Ha inga skymmande växter nära altandörrar 

och fönster. Att installera ett larm ska ses som 

den yttersta åtgärden som kan vidtas efter att 

Grannsamverkan etablerats och en översyn och 

förbättring gjorts av lås och mekaniskt 

inbrottsskydd. Tänk på att ett larm talar om att 

tjuven redan är inne i bostaden. 

Se till att ha lås av god kvalitet, eventuellt 

säkerhetsdörr eller gallergrind. Hos 

auktoriserade låssmeder finns 

inbrottsskyddande produkter för såväl 

fönster som dörrar. Vissa kan man även 

montera själv. Köp aldrig säkerhets-

produkter av dörrförsäljare. 

 

Lås med så kallad hakregel finns för både 

altandörrar (kallas då säkerhetsspanjo-

lett) och entrédörrar. Dessa ger ett 

betydligt bättre inbrottsskydd än vanliga 

standardlåskolvar. Kolla med försäkrings-

bolaget om er bostad kräver särskilda 

insatser för att hemförsäkringen ska gälla 

vid ett inbrott, till exempel fönsterlås eller 

larm. Fotografera och märk dina värde-

fulla föremål. Förvara fotografierna i 

bankfack. 

 

 

 
 

 

Så här kan du minska risken att  

drabbas av bostadsinbrott:  

• Meddela dina närmaste grannar att du  

 kommer vara bortrest.  

 

• Be någon ta hand om din post så inte 

 brev lådan blir överfull och signalerar  

 att ingen är hemma.  

 

• Ha timer på några olika lampor som  

 tänds och släcks vid olika tidpunkter.  

• Ha timer på radion så den går igång  

 med oregelbundna mellanrum.  

 

• Tala inte in på telefonsvararen att du är 

 bortrest.  

 

• Skriv inte att du är bortrest på sociala  

 medier som Facebook, Twitter eller i 

 din blogg.   

 

• Vidarekoppla eventuellt telefonen. 

 
Källa: www.polisen.se 



7 

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 

 

Försäkringsbolag: 

IF 0771-655 655 

 

Fonus: 

Som medlem i HSB har du vissa förmåner 

hos Fonus. 0771-87 00 87  

 

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 30 47 

 

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 lördagen den 3 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______________________________________ 

 


