
Brf Bladet-rapport, februari 2019 
 
Håll till godo – en rapport från styrelsen! 
 
 

Aktuella datum under våren 2019 
 

- Torsdagen den 7 mars 
- styrelsen bjuder in och träffar nya medlemmar 
 

- Torsdagen den 21 mars kl. 19.00 
- medlemsmöte för alla medlemmar 
 

- Lördagen den 4 maj kl. 10.00 – 14.00 
- städdag, alla medlemmar är välkomna 
 

- Torsdagen den 16 maj kl. 18.30 
- årsstämma med efterföljande traditionell måltid 

 

Årsstämma och motioner 
Årsstämman hålls i föreningslokalen torsdagen den 16 maj kl. 18.30. Efteråt bjuder föreningen på mat - 
allt enligt traditionen. Motioner till stämman ska vara inlämnade till styrelsen senast före mars månads 
utgång. Du behöver inte skriva en motion om du har tips och förslag. Gör det enkelt för dig – hör av dig till 
någon av oss i styrelsen så lyssnar vi gärna. Alla idéer är välkomna! 
 

¤¤¤ 
 

Solceller och värme 
Solcellsprojektet rullar på. Ansökan om bygglov är inlämnad till Solna stad. Delar av styrelsen kommer att 
träffa bygglovschef och bygglovshandläggare i början av mars.  
Styrelsen med Hans Ingelshed i spetsen fortsätter att analysera förutsättningar för bl.a. bergvärme. 
Styrelsen återkommer när vi har mer att berätta om de pågående sol- och värmeprojekten. 
 

¤¤¤ 
 

Solnaberg - trottoar och parkeringar 
Visan Solnaberg fortsätter! Det är djupt olyckligt att trottoarbygget fortfarande inte har påbörjats trots att 
styrelsen i brf Bladet fått såväl muntliga som skriftliga löften. Trottoaren skulle varit färdigställd och 
besiktigad senast den 31 december 2018 – allt enligt avtal. 
Så vitt vi förstår beror förseningen på personförändringar och bristfällig disciplin och organisation inom 
Solnaberg! 
När det gäller parkeringarna så är situationen likartad. Vi har begärt att få klara besked om vilka 
parkeringsregler som gäller under dygnets 24 timmar. Nu har vi förstått att Solnaberg inte ens själva vet 
hur de vill ha det och vad som ska gälla. Detta blir vi naturligtvis lidande av. 
 

¤¤¤ 
 

Regler för uteplatser 
Marken direkt utanför bostadsrätterna i markplan tillhör föreningen gemensamt. Därför har styrelsen nu 
tagit fram tydliga regler för uteplatserna. 
Fram till nu har ”djungelns lag” varit rådande. Från och med februari i år måste medlem som har lägenhet 
i markplan och som önskar iordningställa en uteplats ha styrelsens godkännande.  
De medlemmar som idag har iordningsställda uteplatser kommer att få ha dessa kvar om de inte stör eller 
på annat sätt utgör problem för närboende. Styrelsen kommer att ta kontakt med dem som är berörda. 
Reglerna bifogas denna rapport. 
 

¤¤¤ 
 

Rinnande toastolar och kärvande värmereglage 
Det går åt massor med dyrt vatten när toalettstolar och vattenkranar läcker och rinner! 
Har du problem med att reglagen på värmeelementen kärvar? 
Kontakta din husvärd eller Hans Ingelshed som är fastighetsansvarig i styrelsen! 

 



 
¤¤¤ 
 

Föreningslokalen – nya stolar och bord beställda – de gamla bortskänkes 
Styrelsen har beställt nya bord och stolar till föreningslokalen. De nya borden kommer att levereras under 
första halvan av mars. Du som är intresserad av de gamla borden och stolarna är välkommen att höra av 
dig till styrelsen. Du får dem gratis men du måste själv komma och hämta det du vill ha! 
Du som vill ha bord och stolar – skicka ett e-postmeddelande till styrelsen och berätta vad du är 
intresserad av! Först till kvarn! (brf.bladet.solna@gmail.com). 
 

¤¤¤ 
 

Träff med energifyllda funktionärer 
Styrelsen har under februari haft en träff med alla funktionärer; husvärdar, ansvariga för föreningslokalen, 
uthyrningsrummen, flaggningen, odlingslotterna etc. 
Mötet var välbesökt och engagemanget hos funktionärsgruppen var stort och imponerande! 
Styrelsen informerade om allt som är på gång och många framtidsfrågor diskuterades i en positiv anda. 
Ett stort tack till er alla som gör stora och värdefulla insatser för föreningen. Ert arbete skapar trivsel och 
trygghet – insatserna är ovärderliga! 
 

¤¤¤ 
 

Belysningen – nya armaturer 
Tio nya belysningsarmaturer kommer inom kort att monteras. Nya armaturer monteras vid Barks väg 12-
16 (trädgårdssidan), utefter gång- och cykelvägen mellan Barks väg 10-12 samt mellan Barks väg 8-10 och 
mellan 6-8. Husvärdarna har tillsammans med styrelsen valt ut den nya armaturen. Vi ser fram emot en 
betydligt bättre belysning efter bytet. 
 

¤¤¤ 
 

Arboristen och grönytorna 
Som alla säkert redan noterat har en arborist varit här. Han har en del arbete kvar. Bland annat kommer 
en långsiktig trädvårdsplan att upprättas. 
Styrelsen har även kontaktat en trädgårdsarkitekt för att ge oss råd och tips om vad som bör göras när det 
gäller trädplantering, rabatter och andra grönytor. 
All trädhantering följer reglerna för Nationalstadsparken. 
 

¤¤¤ 
 

Gästrummen inget Grand Hotel 
Föreningen har två populära gästrum. De som är ansvariga för gästrummen gör ett engagerat och viktigt 
och tidskrävande arbete för att gästrummen ska fungera på bästa sätt. 
De allra flesta som hyr rummen inser att man måste städa efter sig! De allra flesta inser också att det inte 
är Grand Hotel när man checkar in! Rummen kostar endast 200 kronor per natt – det är viktigt att alla 
som hyr rummen förstår och accepterar förutsättningarna!   
 

¤¤¤ 
 

Viktigt för vår gemensamma trivsel 
Styrelsen uppmanar alla medlemmar att respektera nedanstående: 

- Det får inte finnas några, varken små eller stora prylar (skor, prydnadssaker, barnvagnar, 
rollatorer etc.) i utrymmena utanför lägenheterna. Det handlar om säkerhet men det är också 
viktigt att ytorna hålls fria så att städning kan utföras utan hinder!  

- Hjälp till och håll rent och snyggt i gemensamma utrymmen! Borsta av grus, snö, löv från kläder, 
skor, rollatorer, barnvagnar, pulkor etc. innan du går in! 

- Tänk på vår miljö - kör inte på tomgång - skrapa rutorna innan du startar bilen, hur kallt det än är!  
 

¤¤¤ 
 

Garageplatser att hyra 
Det finns för närvarande två lediga garageplatser. Styrelsen kommer att försöka hitta andra lösningar om 
ingen i föreningen snarast hör av sig och vill hyra platserna. 
 



 
¤¤¤ 
 

Målning och ny matta 
Styrelsen har beslutat att måla om och lägga ny matta i utrymmena utanför tvättstugorna. Även 
toaletterna vid samlingslokalen kommer att renoveras. Arbetet kommer att påbörjas under våren. 
 

¤¤¤ 
 

Stamspolning  
Styrelsen har beslutat att utföra stamspolning för att minimera risken för framtida stopp i avloppen. 
Arbetet kommer att utföras under hösten. Vi vill uppmana våra medlemmar att torka bort fettet ur 
stekpannor och kastruller innan de diskas! Torka ur fettet med hushållspapper och släng hushållspappret i 
den bruna kompostpåsen!  
 

¤¤¤ 
 

Städdagen! 
Lördagen den 4 maj kl. 10-14 är det dags för städdag. Boka gärna in tidpunkten redan nu!  
Då är du är välkommen för att göra en insats inför sommaren. Detta är också ett utmärkt tillfälle att träffa 
och lära känna grannar och medlemmar i andra hus. 
En sak till. Arboristen har varit här och sågat av grenar. Det finns en del grenar kvar på marken. Hjälp 
gärna till och plocka bort – släng kvistarna bredvid komposthögen mellan Barks väg 6 och 8. 
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Objudna gäster 
Vi har alla ett ansvar – släpp inte in obehöriga personer i våra hus! Oavsett om de objudna besökarna är 
vänliga och trevliga och tillhör miljörörelsen, kyrkan, säkerhetsbranschen, idrottsrörelsen, 
välgörenhetsrörelsen, hantverkarna etc. så har de ingenting i våra hus att göra! Detta gäller även om 
besökarna har ”legitimation”! Kriminaliteten har inga gränser! Endast de besökare som själva har 
portkoden eller som du vet är behöriga är välkomna! Detta handlar om allas vår trygghet och säkerhet. 
Ta ingen strid, ring omedelbart polisen (112) om någon olovligen försöker ta sig in i våra hus eller 
lägenheter. Utsätt inte dig själv för fara! 
 
Välkommen till medlemsmötet torsdagen den 21 mars! 
 
Anders Magnusson 
ordförande 


