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Suppleant har ordet
Varför engagerar man sig i en 
bostadsrättsförening egentligen? Fast 
egentligen borde man vända på frågan, 
varför engagerar man sig inte i sin förening? 
En bostadsrätt är för de flesta av oss den 
största investering vi gör, och visst pysslar 
vi, fixar, stylar, etc. för fullt, allt för att höja 
värdet den dag vi säljer. Men det finns även 
andra sätt, ett av de sätten är att engagera 
sig i sin lokala styrelse. Varför? Jo, i 
styrelsen bestämmer man om allt som har 
med föreningen att göra, allt från avgifter, 
underhåll till städning. Man har även 
möjlighet att utveckla sina egna idéer och 
tankar om boendet.

För min egen del har jag lärt mig en hel del 
på den korta tid som jag har varit med i 
styrelsen, och jag ser fram emot att lära mig 
mycket mer. En sak som jag är väldigt 
imponerad av är hur professionellt vår 

Mobila miljöstationen
Mobila miljöstationen kommer till Högdalens 
centrum, Rangstaplan torsdagen den 29 

oktober kl. 19:00 – 19:45 .

På  den mobila miljöstationen kan man 

Jag hoppas på att ni alla får en riktigt bra 
höst, och om ni har några tankar eller idéer, 
tveka inte utan ta kontakt med oss. Vi alla 
behövs för att vi ska få ett så bra boende som 
möjligt.

Våra soprum har det pratats en hel del om, 
och det är ingen kul syn direkt.  Det har kostat 
föreningen en hel del med alla extra 
tömningar. Ni får själva avgöra om ni tycker 
det är värt det, personligen ser jag andra 
ställen där pengarna kunde ha använts bättre.

Hälsningar

Carl Skoglund Suppleant BRF högdalen

imponerad av är hur professionellt vår 
förening sköts, som handen på hjärtat inte 
har varit fallet i andra föreningar jag har varit 
medlem i.

Nästa vecka ska jag på möte i en grupp som 
heter byggruppen, den gruppen har hand om 
rent byggnadstekniska detaljer och 
underhåll, nu är inte jag direkt en speciallist 
på byggnadsteknik… Jag arbetar som 
sjöman, men det är ett bra tillfälle att lära sig 
mer om underhåll, än som i mitt fall knacka 
rost från ett skrov.

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)
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Hemsidan
På hemsidan finns nu även flygbilder över 
vårt vackra område. Ni får gärna skicka in 
vackra bilder på våra gårdar om ni vill. 
Bilderna finns om man går på vänster sida 
under ”Bilder över området”. Titta gärna på 
vår hemsida! Vi ska hålla den mer 
uppdaterad nu.



Fotoklubben informerar
Nu kommer vi igång med den första 
digitalfotokursen! Detta sker i våra lokaler 
på Harpsundsvägen 85 (ingång från 
gångvägen) torsdagen den 23 september kl. 
18.00. Om du har någon granne eller 
kompis som är intresserad så ta med 
henne/honom!

De följande träffarna blir 21 oktober, 18 
november och 16 december samma tid 
och samma plats. Vi håller på i cirka 2,5 
timmar varje gång och får uppgifter mellan 
träffarna. På kursen finns två duktiga 
fotografer som heter Martin Lundström och 
Mark Wolfe, för att hjälpa till.

Varmt välkommna!

Efterlysning!
Jag efterlyser fotoalbum och negativalbum 
som p.g.a. missförstånd hamnade i soporna 
i miljöstuga nr 2 någon gång i februari 2009. 
Dessa låg i en bananlåda tillsammans med 
böcker. Har någon dessa i sina ägor skulle 
jag bli mycket glad över att återse dem, 
eftersom de innehåller de flesta foton som 
finns av min ungdomstid och mycket foton 
från min nu avlidne far. Det går bra att ställa 
dem utanför min dörr på Harpsundsvägen 
117, 3 tr, eller ring så kommer jag och 
hämtar dem. Det enda som betyder något 
för mig är att få mina foton tillbaka så jag 
kan visa dem för mina barn.

Uppvaktning
Föreningen gratulerar följande personer 

Tvättstugorna
Tänk på att använda tvättpåsar när ni 
tvättar era BHar. BH-byglarna förstör 
tvättmaskinerna. Vi fick laga en tvättmaskin 
för cirka 10 000 kronor för att en BH hade 
förstört tvättmaskinen.

kan visa dem för mina barn.
Med vänlig hälsning
Jenny Thåström
Tel. 0736-224540

Föreningen gratulerar följande personer 
som fyllt eller fyller jämnt under året:

Bojan
Ruth Malmgren
Birger Andersson.

Föreningen uppvaktar med en 
blomsterkvast och önskar lycka till.
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Senaste vintern

Senaste vintern var väldigt vacker och jag 
tror att barn verkligen gillade den. När det 
gick åka pulka i nästan fyra månader. 
Kostnaden för föreningen uppgick till 
730 000 kronor för extern snöröjning. Så för 
den delen får vi hoppas på en lite kortare 
och inte alls lika snöig vinter.


