
Brf Bladet-rapport, december 2016 
  
Det är bara några enstaka dagar kvar till julafton, det är inte klokt vad tiden går fort. 
Ju äldre man blir desto snabbare går den. Är det så i verkligheten eller är det bara min personliga upplevelse!? 
Förresten, du har väl inte missat att skicka önskelista till tomten? Det är verkligen hög tid att göra det! Det är så 
bra med önskelistor. De får vara hur långa eller korta som helst och man får önska sig precis vad man vill utan 
att behöva fråga någon annan om råd. Det är bara att låta tankarna sväva iväg. I år har jag skickat en jättekort 
önskelista till tomten. Jag önskar mig bara en enda sak, en Tesla. En sådan där jättedyr amerikansk bil som drivs 
med el. Jag vet att tomten aldrig någonsin kommer att ge mig en sådan där bil men det är ändå fritt att önska. 
Jag klarar mig naturligtvis alldeles utmärkt utan en Tesla men visst hade det varit kul och förmodligen hade det 
varit bra för miljön! 
Här kommer nu årets sista rapport från styrelsen. Håll till godo! 

¤¤¤ 

Ny portkod! Torsdagen den 12 januari byter vi portkod. Veckan innan kommer alla att få en lapp i brevlådan 
med den nya portkoden!  

¤¤¤ 

Skadegörelse! Natten till söndagen den 18 december utsattes flera bilar som för skadegörelse/inbrott på if:s 
parkering. Förvara inga värdesaker i bilen! Var uppmärksam, släpp inte in okända i husen. Är det okända 
personer i husen – ställ en vänlig fråga: ”vem i huset tänker ni besöka”. Ring polisen om du misstänker 
brottslighet. Ta absolut inga risker! 
Var försiktig med levande ljus och se till att brandvarnarna är i toppform! 

¤¤¤ 

Lägre ränta – ny bank! Styrelsen har under december upphandlat ett lån på 19,5 Mkr. Tidigare långivare var 
Nordea. Ett flertal banker var med och konkurrerade och ”vinnare” blev Handelsbanken. Den nya löptiden är 
fem år och den fasta räntesatsen är 1,04 procent. Under juni månad 2017 ska ytterligare lån på drygt 20 Mkr 
omförhandlas. Styrelsen räknar med att räntekostnaderna kommer att minska med totalt cirka 600 000 kronor 
per år de kommande åren!  

¤¤¤ 
 
Folksam, nytt försäkringsbolag! Styrelsen har under hösten – med hjälp av en försäkringskonsult – upphandlat 
föreningens försäkringar. Alla stora svenska försäkringsbolag var med och konkurrerade.  
Det klart bästa erbjudandet fick vi från Folksam. Därmed lämnar vi försäkringsbolaget if som försäkrat våra 
fastigheter sedan begynnelsen 1987! 
Styrelsen hade gärna fortsatt att anlita if - vår granne - men det var inte affärsmässigt försvarbart. If fick till och 
med erbjudande om att komma med en ny och bättre offert efter det att styrelsen tagit del av Folksams och 
övriga försäkringsbolags offerter. if återkom med en något bättre offert men Folksams erbjudande stod ändå i 
en klass för sig. 
Det avtal vi nu har skrivit med Folksam är innehållsmässigt lika omfattande som det tidigare if-avtalet. I avtalet 
med Folksam ingår naturligtvis även bostadsrättstillägg. Folksam tar över försäkringsansvaret från årsskiftet. 
Styrelsen för Brf Bladet har för avsikt att under våren bjuda in en representant för Folksam till ett 
medlemsmöte. Syftet med ett sådant möte är bl.a. att klara ut vad som gäller för bostadsrättstillägget, hur vi 
kan skydda oss etc. 

¤¤¤ 
 
Bredband till alla?! Styrelsen kommer under våren att ta in offerter och sedan ta ställning till frågan om 
gemensamt bredband för alla medlemmar. En förutsättning för att styrelsen ska engagera sig i 
bredbandsfrågan är att vi erbjuds ett bra pris, hög kvalité och i övrigt goda villkor. Vi återkommer i frågan. 

 

 



¤¤¤ 

Trasig gatubelysning. Vi har en del problem med delar av utebelysningen. Det är kortslutning någonstans - 
felsökning pågår och arbetet har hög prioritet. 

¤¤¤ 

TV-avgiften sänks från 1 januari 2017 från 50 kronor per månad till 30 kronor per månad. 

¤¤¤ 
 
Nya p-platsregler! Från årsskiftet gäller nya regler för alla som hyr bilplats. Nya avtal har skickats ut. Styrelsen 
uppmanar nu alla som har bilplats att noga läsa reglerna och därefter omgående skicka in: 
1. Ditt namn och din adress 
2. Registreringsnummer på den bil som ska stå på parkeringsplatsen 
3. Namn och adress till registrerad ägare till bilen 
4. Numret på din parkeringsplats 
5. Om du inte själv äger bilen – skriv någon rad och motivera varför du ändå vill behålla din p-plats.  
Skicka in uppgifterna till: brf.bladet@bredband.net eller lämna dina uppgifter i föreningens brevlåda på 
Barks väg 12. 
Uppgifterna ska vara styrelsen tillhanda senast tisdagen den 31 januari 2017. 
(Ur reglerna: För att få hyra bilplats (garage- och p-plats) krävs att man är medlem i Brf Bladet, att man är 
mantalsskriven och bor legalt i lägenheten. För att få hyra bilplats krävs även att man äger, leasar eller har 
annan dokumenterad stark koppling till bilen. Aktuellt registreringsnummer ska omedelbart anmälas till 
styrelsen.) 
 
¤¤¤ 

Viktigt angående e-faktura! Du som har skrivit på det nya avtalet för p-plats och tidigare betalt hyran via e-
faktura måste nu på nytt anmäla att du vill betala din hyra via e-faktura! Annars får du hyresavin med posten i 
brevlådan. Det är lagstiftningen som kräver detta! 

¤¤¤ 

Kölista till bilplatser. Du som står i någon av bilplatsköerna måste omgående meddela till vilken  
e-postadress eller till vilket sms-nummer du vill bli kontaktad när en bilplats blir ledig. Glöm inte att även skriva 
ditt namn och din adress när du kontaktar oss. 
Skicka in uppgifterna till: brf.bladet@bredband.net eller lämna dina uppgifter i föreningens brevlåda på 
Barks väg 12. 
I dagsläget är det ingen kö till bilplats i garaget. Det är sju medlemmar som står i kö till bilplats på marken. Alla 
som nu står i kön har stått kortare tid än ett år. 
(Ur reglerna: När en bilplats blir ledig får ALLA som står i den aktuella bilplatskön erbjudande om platsen via ett 
e-postmeddelande och/eller ett sms. Den som är intresserad av att hyra den aktuella bilplatsen ska själv inom 
sju dagar tacka ja till bilplatsen. Efter en vecka tilldelas bilplatsen den medlem som visat intresse och som stått 
längst tid i kön. Det är medlemmens eget ansvar att styrelsen har aktuell och fungerande e-postadress 
och/eller mobilnummer för sms-meddelande.) 

¤¤¤ 

Informationsmöte för medlemmar! Ett drygt 80-tal medlemmar deltog i föreningens informationsmöte som 
styrelsen bjöd in till den 7 december. Per Tängerstad från CapMan (tidigare ägare till if-huset) redogjorde för 
ombyggnadsarbetena (utformning och tidplan) mellan if-huset och våra hus. Om allt går enligt planerna 
kommer arbetena att vara slutförda till midsommar. 
Brf Bladet-rapporten som du nu läser innehåller det mesta av den information som gavs till medlemmarna den 
7 december. 

 

mailto:brf.bladet@bredband.net
mailto:brf.bladet@bredband.net


¤¤¤ 

Oförändrad avgift för 2017! Föreningens ekonomi är stabil och god. Avgifterna kommer därför att vara 
oförändrade under nästa år. Men trots de kraftigt lägre räntekostnaderna vill styrelsen redan nu ändå flagga 
för att avgiften kan komma att höjas något från år 2018. Orsaken till detta är att husen börjar bli gamla – fyller 
30 år nästa år, 2017. Underhållsbehovet ökar! 
Att kontinuerligt underhålla våra fastigheter är mycket viktigt. Styrelsen har därför tagit fram en välmatad och 
genomtänkt underhållsplan för de kommande 30 åren. Redan under 2017 kommer det planerade underhållet 
att fördubblas jämfört med i år. För 2017 har vi budgeterat 1,2 Mkr för planerat underhåll. Det handlar bl.a. om 
underhåll av hissar, värmecentralen, byggnaderna och taken, trädgården, belysningen etc. Detaljer får vi 
återkomma till under 2017. 

¤¤¤ 

Våra träd! Träden utanför våra hus berör många av våra medlemmar – med all rätt! Stammar och grenverk 
växer så det knakar och det påverkar boendet för en del medlemmar. Eftersom vi bor i Nationalstadsparken 
(världens första för övrigt) är det särskilt viktigt att vi visar respekt och följer det regelverk och de lagar som 
finns. Styrelsen har därför tagit ett principbeslut – att all framtida hantering av träden ska skötas av utbildade 
och sakkunniga personer.  
 
¤¤¤ 

Viktiga preliminär-datum för våren 2017!  
Onsdagen den 25 januari kl. 19.00 – styrelsen bjuder in nya medlemmar till information.  
Torsdagen den 2 februari – styrelsen bjuder in husvärdarna till informationsmöte  
Fredagen den 31 mars – sista dag för motioner till årsstämman  
Torsdagen den 20 april kl. 19.00 – årsstämma  
Vårstädning – datum ännu ej bestämt 
Boka dagarna! 
 
¤¤¤ 

Tomgångskörning är tillåten under max en minut! Gäller även i dessa bistra vintertider!  
 
¤¤¤ 

Delar av styrelsen i Brf Bladet har träffat Torbjörn Wiberg, VD i Solnaberg Property AB - ny ägare till if-huset. 
Vi har diskuterat gemensamhetsanläggningen och naturligtvis parkeringsfrågan. 
Samtalen fortsätter. Vi hoppas hitta en lösning där vi i Brf Bladet kan säkra fler parkeringsplatser. 
 
¤¤¤ 

Stort och varmt tack! Det är många medlemmar i vår förening som på olika sätt gör stora insatser för att sprida 
trivsel och glädje. Från styrelsens sida vill vi framföra ett stort och varmt tack till er alla! Vi vill naturligtvis också 
tillönska alla våra Bladet-medlemmar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! 
Styrelsen lovar att göra så gott vi förmår under 2017! 
 
Anders Magnusson 
ordförande 


