
Mars 2011

Trollharpan Mars, Brf 

Högdalen 1

Årsstämman sid 2

Valberedningen Informerar sid 2

Ledamot har ordet sid 2

Så läser du årsredovisningen sid 3

Försäkringar sid 4

Maskinisterna informerar sid 4

Problem med varmvatten sid 4

Vävklubben välkomnar nya medlemmar sid 5

Pensionärsklubben sid 5

Nästa nummer av Trollharpan sid 5

Parkeringsplatserna sid 5

Efterlysningar sid 5

Säljes sid 5

Köpes sid 5

Mobila miljöstationerna sid 6

Skänkes sid 6

Bytes sid 6

Halloweenfesten sid 6

Vid brand sid 7

Bild från Halloweenfesten 20 November



Snart dags för Årsstämma
Årsstämman är föreningens högsta 

beslutande organ, där alla medlemmar har 

rätt/möjlighet att närvara och fatta beslut 

som sedan vägleder styrelsen i dess 

förvaltning av föreningen.

Det är därför väldigt viktigt att så många av 

våra medlemmar som möjligt deltar på 

stämman.

Årets stämma, som behandlar verksamheten 

under 2010 och fattar beslut som rör 2011 

och eventuellt kommande år. Den äger rum 

den 19 maj i kyrksalen i Vantörs kyrka kl. 

19:00

Boka gärna kvällen den 19 maj redan nu.

Trollharpan Mars, Brf 

Högdalen 

Valberedningen Informerar:

Tidsplan för valberedningen 2010-2011:

oktober inledande träff

januari träffa styrelsen ang. planer för 

2011 och förteckning över möten

feb - april rekrytering av nya medlemmar

april genomgång med de nominerade 

om styrelsearbetet

maj lämna in ett förslag på 

årsstämman

Rekrytering av nya medlemmar sker på 

diverse vis, t.ex. genom medlemsträffar, 

gårdsmöten, aviseringar i portar, på detta vis 

genom Trollharpan och hemsidan samt 

dörrknackning.

Alla som är intresserade av styrelsearbete 

eller av att vara med i någon kommitté, hör av 

er till oss i valberedningen eller till någon i 

styrelsen. 

Välkommen att bli mera aktiv i din 

bostadsrättsförening!

Tina Stoor, sk valberedare

Viveca Kulvik, valberedare

Ledamot har ordet

Hej,

jag tänkte informera lite om styrelsearbetet och 

hur viktigt arbetet är i din bostadsrättsförening. 

Desto mer aktiv styrelsen är desto bättre 

ekonomi kan föreningen få. Styrelsen arbetar 

kontinerligt med att se över ekonomin. Dessutom 

utverkar vi åtgärdsplaner i alla arbetsgrupper och 

åtgärdar vareftersom ekonomin tillåter det. 

Just nu bedrivs det arbete för att få fler 

parkeringsplatser utan att förstöra den fina 

miljön och gårdarna. Injustering av värmen har 

pågått en tid. Jag själv har varit med och sett till 

att vissa datorer har bytts ut - som används för 

driften av bla el, värme och lampor. Jag måste 

tyvärr sluta till stämman på grund av flytt från 

föreningen, annars hade jag suttit kvar för det är 

roligt att vara med och delta i och påverka 

besluten. Jag hoppas att föreningen hittar nya 

intresserade. 

Det är bra om man har lite erfarenhet av 

styrelsearbete när man kommer in i styrelsen 

men, man går hela tiden kurser för att lära sig om 

styrelsearbete. Jag får tacka för min tid i 

styrelsen.

Nästa sak som jag tyvärr måste ta upp är hur 

soprummen sköts av våra medlemmar. Det är så 

illa att vi snart måste stänga dem. Det slängs hela 

kök, färgburkar med mera. Färgburkar är 

miljöfarligt avfall som måste lämnas på

återvinningsstationerna. När våra 

fastighetsskötare åker till återvinningsstationen

får de betala skyhöga avgifter för att lämna 

färger, kök och såna saker. De som får betala i 

slutändan är vi medlemmar och det kan relatera 

till högre avgifter framöver. När vi enskilda 

medlemmar själva lämnar grovsopor på 

återvinningsstationen i Högdalens 

industriområde är det gratis.

Peter 
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Så läser du 
årsredovisningen
Varje år måste styrelsen redovisa föreningens 
ekonomi och verksamhet i ett skriftligt 
dokument. Där kan du som är medlem i 
bostadsrättsföreningen få reda på mera om hur 
den sköts.

Förvaltningsberättelsen
Här berättar styrelsen hur många lägenheter och 
medlemmar som ingår i föreningen, vilka som 
sitter i styrelsen och vilka som är revisorer och 
om det finns några hyresgäster. Det står också 
vilket underhåll som gjorts och vad som 
planeras. 

Resultaträkningen
Här ser du vad som har hänt under året i intäkter 
och kostnader. Intäkterna minus kostnaderna är 
föreningens överskott eller underskott. De 
högsta kostnaderna i bostadsrättsföreningar 
brukar vara räntor, skatter, underhåll och 
uppvärmning. 

Årsavgifter
I resultaträkningen ser du föreningens största 
intäkt, årsavgifterna, som medlemmarna betalar 
in månadsvis till föreningen. Det är avgifterna 
och eventuella hyresgästers hyror som ska täcka 
kostnaderna.

Driftkostnader

I resultaträkningen ser du de olika 

driftskostnaderna för föreningens skötsel. 

Där ingår sådant som uppvärmning, vatten, 

fastighetsservice och skötsel, städning och 

ekonomisk förvaltning. Andra stora utgifter är 
återbetalning av lån och räntor. 

Balansräkningen

Här ser du föreningens ekonomiska ställning 

i tillgångar och skulder. Tillgångar är själva 

byggnaderna, mark, kassan och pengar som 

finns på banken. Skulderna är till största 

delen lån på fastigheten. De ursprungliga 

insatserna från medlemmarna som gjordes 

vid föreningens bildande, föreningens 

resultat och underhållsfonden kallas för eget 

kapital. 

Fond för yttre underhåll

Styrelsen ska göra en underhållsplan för 

föreningens hus. Efter den planen ska 

pengar läggas undan i en fond varje år för 

yttre underhåll. På det sättet blir underhållet 

för byggnaderna långsiktigt. Ni slipper också 

höjningar av avgiften när stora renoveringar 

ska göras. Pengarna i fonden redovisas på 

skuldsidan i balansräkningen. 

Lån och avskrivningar

Ofta är föreningens lån utspridda på olika 

bindningstider och räntesatser, som du kan 

se i årsredovisningen. Om alla lån ska läggas 

om samtidigt kan det bli en stor hyreshöjning 

om det är ett högt ränteläge. Vissa större 

underhåll och förbättringar som stambyte 

skrivs av över flera år. Man fördelar 

kostnaderna över en längre tid, som för varje 

år motsvarar årets slitage. 

I årsredovisningen står det årets kostnader 

för de avskrivna posterna.

Källa: ”www.hsb.se/bokunskap”
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Försäkring
Som innehavare av en bostadsrätt har du 

ansvar för ytskikten i lägenheten. Det 

underhållsansvaret bestäms i 

bostadsrättslagen och av stadgarna i 

föreningen. 

I bostadsrättsföreningar finns tre olika 

försäkringar; fastighetsförsäkring som 

föreningen tecknar, bostadsrättstillägg som 

antingen tecknas av var och en eller 

kollektivt via fastighetsförsäkringen samt 

hemförsäkring som varje hushåll tecknar. 

För dig som bor i en bostadsrätt är det av 

största vikt att ha ett bostadsrättstillägg till 

hemförsäkringen. Innehar du en bostadsrätt 

har du själv ansvaret för det inre underhållet 

av lägenheten och för att bekosta 

reparationer av till exempel väggar, golv, 

köksinredning och badrum vid eventuella 

skador. 

Från och med årsskiftet har HSB brf 

Högdalen tecknat bostadsrättstillägget 

kollektivt hos If. Det innebär att 

bostadsrättshavaren 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 hemförsäkringen har du även en 

ansvarförsäkring, reseförsäkring mm, som 

inte finns i bostadsrättstillägget.

Föreningen står nu tryggad i det faktum att vi 

har säkerställt att samtliga lägenheter har rätt 

försäkring om en skada uppstår. Detta är en 

säkerhet för oss alla. 

I detta fall har det inte medfört någon 

merkostnad för föreningen utan 

bostadsrättstillägget ingick i premien för 

fastighetsförsäkringen.

Fastighetsförsäkringen var ändå billigast av 

de tre offerter styrelsen tagit in.

Maskinisterna informerar
Nya Tvätt-tider

Tvätt-tider måndag till fredag är det oförändrat. 

Det är lördagar har ändrats till två pass. Precis 

som söndagar 10-15 15-20

Tänk på om man tvättar stora saker eller mattor 

finns det grovtvättstugor som är gjorda för såna 

prylar. Tvättmaskinerna som är i de vanliga 

tvättstugorna är inte gjorda att för sådant 

ändamål, så då måste maskinisterna ta hit 

Wascator och sådant kostar föreningen pengar 

som vi kan har roligare saker för.

Borra i väggarna

Tänk  på var ni borrar i väggarna. Det finns 

både el och vatten i väggarna och det kan sluta 

illa båda att man skadar sig och skadar 

fastigheterna. Det skedde en liten oycka för 

några veckor sedan som en borrade sönder rör, 

som ställde till att 14 portar blev utan värme.

Trollharpan Mars, Brf 

Högdalen 4

Problem med varmvatten.
Det förekommer då och då att vissa av våra 

boende får problem med sitt varmvatten, 

dålig tillgång eller låg temperatur.

Ofta beror dessa problem på att någon 

medlem kopplat in diskmaskin och eller 

tvättmaskin på ett felaktigt sätt.

Inkopplingen måste ske på därför avsedd 

ventil och bör utföras av kompetent personal.

Om Du/Ni vill koppla in diskmaskin/ 

tvättmaskin, kontakta en hantverkare som 

vet hur man gör, på detta sätt kan vi undvika 

liknande problem i framtiden. 

Vid osäkerhet kan man också kontakta 

föreningens fastighetsskötare, som kan 

anvisa lämplig hantverkare. 

Fastighetsskötarna utför dock inte denna typ 

av arbeten.

Styrelsen

Brf Högdalen



Trollharpan Mars, Brf
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Nästa års Trollharpan
Vi kommer att dela ut dess datum år.

Välkommen med ditt bidrag senast 2 juni. 

Numret delas ut 17-19 juni.

Välkommen med ditt bidrag senast  2 

september. Numret delas ut 16-18 

september.

Välkommen med ditt bidrag senast  2 

november. Numret delas ut 18-20 

november.

Sänd in ditt bidrag till 

hogdalen.trollharpan@bredband.net
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Parkingsplatserna
Inför kommande vintersäsong vill vi påminna 

om att varje bostadsrättsinnehavare är 

skyldig att vid behov skotta snö och hålla 

rent på sin förhyrda parkeringsplats.

Om bilar står felparkerade så man blir 

instängd eller står i vägen så är det Q-park 

som är vårat parkeringsbolag och de nås på 

Telefonnummer 0771-9790000 och tryck 4 

för att rapportera var bilen står.

Pensionärsklubben
Datum för månadsmöten i vår: 22 mars 

(årsmöte), 26 april, 17 maj.

Höstmöten: 27 sep, 25 okt, 22 nov, 14 dec.

Den 26 maj åker vi tillsammans med 

Magelungens och Bandhagens 

pensionärsföreningar 

buss till  Kungsör och båt genom Hjälmare 

kanal. Bussen möter sedan upp vid 

Notholmen för hemresan.

Ombord serveras lunch (Lax).

Anslag kommer att sättas upp i portarna för 

möten och resor. 

Alla pensionärer i vår bostadsrättsförening är 

hjärtligt välkomna.

Mvh Ingalill Öberg tel. 7490148/070 3556270

Kassör i föreningen

Trollesundsvägen 102
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Vävklubben välkomnar nya 

medlemmar!
Både nybörjare och erfarna.

Vi har alltid en enkel väv uppsatt för 

nybörjare och man väver när det passar en 

själv.

Kom gärna ner till vävlokalen 

Harpsundsvägen 139, ingång från 

parkvägen, där vi träffas

en gång i månaden för att prata om nya 

vävar.

Ring till Aino Oskarsson 99 62 22. 

Vävklubbens tider är:

4 april i vävlokalen kl 19:30

3 maj i vävlokalen kl 19:30

7 juni i vävlokalen kl 19:30

Efterlysningar:
Här kan ni skicka in om det är något ni vill 

efterlysa. 

hogdalen.trollharpan@bredband.net

Säljes:
Här kan ni skicka in om det är något ni vill 

sälja. hogdalen.trollharpan@bredband.net

Köpes:
Här kan ni skicka in om det är något ni vill 

köpa. hogdalen.trollharpan@bredband.net

mailto:hogdalen.trollharpan@bredband.net
mailto:hogdalen.trollharpan@bredband.net
mailto:hogdalen.trollharpan@bredband.net
mailto:hogdalen.trollharpan@bredband.net
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Skänkes:
Här kan ni skicka in om det är något ni vill 

skänka. hogdalen.trollharpan@bredband.net

Bytes:
Här kan ni skicka in om det är något ni vill 

byta. hogdalen.trollharpan@bredband.net

Mobila miljöstationen:
Mobila miljöstationen kommer till Högdalens 

centrum, Rangstaplan onsdagarna 20 april, 

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

•Småelektronik (upp till en mikrovågsugns 

storlek)

Halloweenfesten den 20 november
SFK anordnade en halloweenfest för alla 

barn i föreningslokalen.

18 barn med en eller två föräldrar kom och 

lekte, busade, dansade och fiskade 

monsterdamm. 

Sandra Dahlberg stod för underhållningen. 

Festen avslutades med tårta och saft. 

Vi hade jätteroligt och hoppas kunna göra 

detta fler gånger.

SFK har pratat om en vårpicknick med 

korvgrillning för barn (m familjer) men inget 

datum ännu spikat. Så  håll ögonen öppna efter 

kommande vårpicknick med korvgrillning! 

Anslag sätts upp i portarna längre fram.

mailto:hogdalen.trollharpan@bredband.net
mailto:hogdalen.trollharpan@bredband.net
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Om det börjar brinna 

I Stockholms län brinner det i snitt i tre bostäder varje dag. Oftast beror 

det på den mänskliga faktorn som glömda spisar, glömda ljus och 

oaktsamhet vid rökning. Fel på tekniska apparater som till exempel 

mikrovågsugnar och tvättmaskiner är också en vanlig brandorsak. 

När en brand har startat är förloppet mycket snabbt. Efter bara några minuter 

kan ett rum bli övertänt och det räcker med några få inandningar av den 

livsfarliga brandröken för att du ska bli medvetslös. Ju mer du vet om tänkbara 

risker och hur de kan minimeras desto säkrare är du.

Vi på Storstockholms brandförsvar har en mängd informationsmaterial om hur 

du ska agera i händelse av en brand i bostaden. Ladda gärna ner 

informationsbladen, som finns till höger.

En kort information om bränder

De flesta bränder är små i början, men utvecklas på olika sätt. Ibland kan de 

ligga och pyra i flera timmar eller dagar för att sedan bli fullt utvecklade på 

någon minut. Dagens brandförlopp har blivit snabbare, mycket på grund av de 

inredningsmaterial som finns i våra hem (t ex plaster, syntetmaterial etc).

Vid alla bränder bildas rök och värme som stiger uppåt mot taket. Röken 

innehåller många farliga och giftiga ämnen bland annat kolmonoxid (koloxid), 

vilken är direkt dödande i höga koncentrationer. Det bildas även tjärpartiklar 

och sot. För att skydda dig mot värmen och de giftiga rökgaserna är det viktigt 

att du håller dig nära golvet i rökfyllda utrymmen.

Brandvarnaren är mycket känslig mot rökpartiklar, när röken når brandvarnaren 

larmar den. Eftersom röken stiger upp mot taket är det viktigt att brandvarnaren 

placeras så högt som möjligt för att den skall larma i ett tidigt skede.

Rädda

Det första och viktigaste steget är att du räddar dig själv och andra människor 

som är i fara. Stäng dörrar efter dig, det fördröjer både brandens förlopp och 

den farliga rökens spridning.

Varna

Varnar andra i närheten, så att även de kan sätta sig i säkerhet.
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Larma

När alla är i säkerhet ska du larma räddningstjänsten genom att ringa SOS på 

telefonnummer 112. Där ska du så snabbt som möjligt ge information om vad 

som hänt.

Släck

Om det rör sig om en brand, och när allt ovan är gjort kan du själv försöka 

släcka elden. Dock är det mycket viktigt att du gör det på ett säkert sätt och 

ser till att inte riskera din egen hälsa.

Om du inte kan släcka, stäng in elden! Det fördröjer brandförloppet.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus - du är säkrare i din lägenhet

Med anledning av de slutsatser Statens Haverikommission presenterar i sin 

utredning av den så kallade ”Rinkebybranden” vill Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) göra ett par förtydliganden kring 

rökluckor i trapphus. 

Rökventilation i trapphus kan utgöras av öppningsbara fönster, röklucka eller 

ventilation med fläktar. 

I de allra flesta fall är det räddningstjänsten som öppnar luckor och fönster 

eller aktiverar ventilationen vid framkomst. Räddningstjänsten kommer och 

hjälper till inom ca 10-30 min vid brand och lägenheterna tål brand i 60 min 

innan brand och rök sprids till andra lägenheter. 

Rökventilationen av trapphus är i första hand till för att räddningstjänsten vid 

brand ska kunna begränsa brand- och rökspridning och snabbt släcka en 

lägenhetsbrand.

Rökventilation i trapphus syftar inte till att underlätta för de boende att 

självständigt utrymma via ett rökfyllt trapphus i händelse av brand. Det 

normala är att de närboende utryms genom trapphuset när branden är släckt 

och trapphuset är fritt från rök. 

I undantagsfall kan räddningstjänsten utrymma människor genom ett rökfyllt 

trapphus med hjälp av friskluftsmasker men det är vanligare i sådana fall att 

utrymma människor via fönster eller balkonger med hjälp räddningstjänstens 

stegutrustning. 
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Bostadens nödutgång är således fönstret eller balkongen för de som bor i en 

lägenhet.

Gör så här om det är rökigt i trapphuset :

•Stäng dörren till trapphuset men lås den inte 

•Larma räddningstjänsten genom att ringa 112

•Stanna kvar i din lägenhet och vänta på att räddningstjänsten släcker 

branden och ventilerar ut röken i trapphuset. Använd aldrig hissen vid brand

•Om det läcker in rök genom t ex brevinkast eller ventiler kan man täta med 

blöta handdukar

•Öppna fönster för att få frisk luft om det inte ryker utanför

•Påkalla räddningstjänstens uppmärksamhet genom fönster eller från 

balkong

Om det börja brinna i ditt trapphus eller om trapphuset är rökfyllt finns det 

några regler du ska följa:

•Gå aldrig ut i ett trapphus som är rökfyllt.

•Stanna kvar i lägenheten, stäng dörrar och fönster, ring SOS-alarm på 112 

och invänta hjälp.

, källaren eller andra liknande utrymmen.

se till att dörrarna till vind, källare och garage alltid hålls låsta eller åtminstone 

stängda.

Om det kommer in rök genom dörrspringor eller ventilation, täta med blöta 

handdukar eller med tejp. Lägenheter är normalt byggda för att stå emot 

brand 30 - 60 minuter och är därför en säker plats. Behöver du evakueras gör 

vi på räddningstjänsten det.

Flerfamiljshus drabbas emellanåt av anlagda bränder i trapphus och soprum. 

Som boende i huset kan du själv minska risken för att detta ska uppstå 

genom att:

•inte förvara brännbart material som exempelvis möbler, tidningspapper eller 

annat skräp i trapphuset

KÄLLA : Storstockholms brandförsvar  www.storstockholm.brand.se

http://www.storstockholm.brand.se/

