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BO MED BOSTADSRÄTT 
 
Många som bor i Bostadsrättsföreningen Klövern har säkert dunkla begrepp om 
vad det innebär att bo just i en bostadsrättsförening. Man tror att man köper en 
lägenhet när man i verkligheten köper en andel i en förening. Andelen berättigar 
enbart till att disponera/förfoga över den lägenhet, som anges i köpehandlingen. 
 
Du kan hyra en lägenhet och du kan köpa en lägenhet men då är det fastighets-
ägaren som ensam har ansvar för förvaltning och underhåll, inte bara av fastig-
heten som sådan utan även av lägenheterna. 
 
I en bostadsrättsförening inom HSB är vi alla tillsammans ansvariga för före-
ningens bestånd. Vi har ansvar för förvaltning (ekonomi, underhåll av fastigheter 
och mark). Inne i lägenheter bestämmer var och en men när det gäller fasader, 
gemensamma områden som trapphus, komplementhus och mark gäller våra 
gemensamma beslut. Gemensamma beslut är de som fattas på årsstämma eller 
annat möte som styrelsen kallat till i särskilt ärende. 
 
Den ursprungliga avsikten med en bostadsrättsförening var att medlemmarna 
gemensamt skulle utföra en del arbete, t ex att ansa rabatter, höst- och 
vårstäda trädgårdar m.m., ja t o m att städa trappor. 
 
Alla medlemmar i alla föreningar har med åren blivit allt mer bekväma och det 
mesta underhållsarbetet ligger numera ute på entreprenad. Det är därför lätt 
att glömma vår egen del och vårt eget ansvar, glömma bort att vi på sätt och vis 
bor kollektivt. Föreningen har en styrelse, som är vald med vårt förtroende, och 
på vilken vi lastat över stort ansvar. 
 
Givetvis finns det mycket som är stadgat om t ex rättigheter och skyldigheter i 
en bostadsrättsförening. Ta del av föreningens stadgar, sådana är utlämnade och 
ska finnas i varje lägenhet. Vill du skaffa ytterligare kunskap; studera 
bostadsrättslagen.       

     Arne Hessel 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Vilket mästerstycke är icke människan!  

Hur ädel i förnuft, hur oändlig i förmögenheter!  

I gestalt och rörelse hur uttrycksfull, hur beundransvärd!  

I handling hur lik en ängel, i tanke hur lik en gud!  

Världens prydnad, urbilden för all skapelse! 

Willian Shakespeare 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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VAD HÄNDER I BRF KLÖVERN 
 
Klöverbladet är ett informationsblad som ges ut av styrelsen 3 gånger per år 
med aktuell och viktig information om vad som händer i vår 
bostadsrättsförening.  
 
Ommålning och ny belysning i trapphus. 
Våra slitna trappuppgångar blir nu uppfräschade, de skapar nu en pampig entré. 
Vi sparar energi i trapphuset genom energibesparande armatur och 
närvarobelysning.  
Hur långt har vi kommit. Klövervägen jämna och udda klar sommaren 2010.  
När börjar nästa etapp. Linvägen jämna och udda påbörjas efter nyår 2011. 
 
Lägenhetstillsynen är utförd. De som fått anmärkningar från besiktningen är 

underrättade. 

 

Lekplatsbesiktning utförd. Några små anmärkningar under åtgärdande.  

 

Vi har problem med stökiga soprum, om bättre ordning ej uppnås måste vi 

undersöka möjligheten att sätta upp bevakningskameror i soprummen.  

 

Hushållning och besparing av energi och vatten, är aktuella frågor.  

 Varmvattenförbrukning står för 30 % av energiförbrukningen, kan minskas 

genom individuell mätning.  

 Uppvärmningen står för 70 % av energiförbrukningen i våra fastigheter, 

med individuell värmemätning kan förbrukningen sänkas. 

 Vi har gemensam el i föreningen, genom att häromåret installera 

individuell mätning har vi kunnat sänka förbrukningen med 25 %. 

 

Andelstalen räknats om för lägenheterna när det blir tre nya 

bostadsrättsinnehavare i föreningen. 

Besök gärna BRF Klöverns webbplats: www.brfklovern.se 
(webbsidan kommer under hösten att uppdateras med för tiden relevant information) 

 

Med vänlig hälsning   
Styrelsen 

BRF Klövern 
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LÄGENHETER SOM BRF KLÖVERN SÄLJER  
Lägenheterna förmedlas genom Södermäklarna. 
Två ettor Klövervägen 2 nb.  -visning 26 september kl: 16:00 
   -omvisning  28 september kl: 17:00 

 
En fyra Linvägen 2 nb.  -visning ännu ej fastställd 
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BOULÈBANAN 
 
Ni har väl uppmärksammat att vi rustat upp området utanför pizzerian. Buskar 
och gräsmattor har rensats ur och klippts. Duschen fungerar igen efter att ha 
varit ur funktion i flera år. Nytt grus och ny sarg på boulébanan. En ny långbänk 
samt uppfräschning av de gamla bänkarna har utförts. Alla är välkomna att 
använda det upprustade området för att spela boulé eller bara sitta och mysa 
tillsammans på den nya Ljugarbänken. Vi har tidigare fått förslag om upprustning 
av området kring boulébanan av bostadsrättshavare i BRF Klövern. Vi hoppas att 
området kommer att användas nu när vi tagit över skötseln av området från 
kommunen. 
 

PORTDÖRRAR  OBSERVERA: Våra portdörrar ska alltid vara stängda!  
 
Det förekommer alltför ofta att portdörrarna ställs öppna. På sommaren släpps 
den varma luften in och på vintern den kalla. Givetvis påverkas även luften inne i 
lägenheter av detta, skorstensverkan i lägenheterna. Även om rökarna står en 
bit från dörren kommer röken in först i trapphuset och sedan in i lägenheterna. 
 
Och den som ställde upp dörren för att underlätta in passage eller att ta in 
matvaror eller något annat till hissen 
– tänk även på att därefter kontrollera att dörren är stängd, senast kl 21.oo.  
 
DET MÅSTE VARA ALLAS VÅR OVILLKORLIGA SKYLDIGHET,  
ATT ALLTID STÄNGA PORTEN! 
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Nytt Förvaltningskontor, Styrelserum och Bastu. 

I samma byggnad Klövervägen 18, som föreningslokalen Kontakten, Pizzerian 
Brunna inryms numera med ingång utifrån genom samma dörr Förvaltningskontor, 
Styrelserum och vår nya Bastu.  

Bastun är rymlig med plats för ca 10-12 personer sittande. Utanför bastun finns 
två duschar och ett stort omklädningsrum med toalett och ytterligare en dusch 
samt städskrubb.  

Bastun kommer att vara i drift från den 1 oktober, 40 kr per bokning. 

För att kunna boka bastun måste man programmera om sin APTUS-bricka, detta 
sker enklast genom ett telefonsamtal eller besök hos förvaltaren. Observera vid 
telefonsamtal eller besök måste ni tala om ert lägenhetsnummer. 

Den som vill basta bokar bastun i tvåtimmarspass via sin elektroniska 
nyckelbricka på APTUS bokningspanelen utanför bastun. 
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ÖNSKEMÅL AVSEENDE GÅRDSRENOVERING  
 
På Linvägen udda hade vi tidigare den finaste gården på BRF Klövern, så är det 
inte numera. Så här fint har man fått det på en av gårdarna i vår grannförening 
BRF Timotejen, Hampvägen jämna. Kan inte vi få det lika fint?  

Undrar Inger & Conny, Linvägen 13, 4tr. 
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UPPRUSTNING AV GÅRDAR 
 
Svar till Inger & Conny, Linvägen 13, 4tr.  
En del av våra gårdar är i stort behov av upprustning, andra har klarat att 
behålla sin fräschör fastän de anlades samtidigt. 
För att erhålla gemensamma tag vad gäller upprustning av våra samtliga gårdar 
har en trädgårdsarkitekt anlitats.  Vi har tyvärr inte fått in något förslag före 
denna pressläggning av Klöverbladet, men det är på gång och vi kommer 
förmodligen att kunna presentera det upprättade förslaget i kommande nummer 
av Klöverbladet. 
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VALBEREDNING 

 
Valberedningen har en av bostadsrättsföreningens allra viktigaste uppgifter. 
Den börjar sitt arbete omedelbart efter valet och pågår kontinuerligt från 
årsstämma till årsstämma.  
 
Valberedningen ska under hela året söka efter presumtiva kandidater. Det kan 
ske främst genom egen kontaktskapande aktivitet. Genom detta bildar man sig 
uppfattningar om vad medlemmarna tycker om föreningen och om personerna 
själva är intresserade av att aktivt delta i styrelse, fritidskommitté eller skriva 
i Klöverbladet t.ex. Man kan ju också få tips om andra medlemmar som kan vara 
intresserade.  
 
Det finns mycket bra utbildning för den som är intresserad av att vara med i 
styrelsen eller andra kommittér, det finns även utbildning för ledamöter i 
valberedningen. 
 
Tiden mellan två årsstämmor är en kort tid. 
 
 

****************** 

 

Valberedning: Jörgen Andersson            tel:   070 – 494 12 20 

        Lars Mohlin   0708 – 43 63 41 

       Anne Maria Lindsten   073 – 95 98 77 
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PARABOLANTENNER 
 

Nu är det allvar, nu har ni som inte flyttat parabolerna enligt de 
anvisningar som tidigare presenterats sista chansen att göra det. 
Styrelsen kommer att anlita juridisk hjälp för att de upprättade 
anvisningarna skall efterlevas.  
Kostnaden för såväl det juridiska medverkandet som det eventuella 
praktiska arbetet med nedmontering samt den utrustning och det 
material och som krävs för att genomföra arbetet med kommer att 
debiteras bostadsrättshavaren.  
OBSERVERA: Det kan bli kostsamt! 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Två ting är oändliga: universum och mänsklig dumhet; 

och jag är inte säker ifråga om universum. 
Albert Einstein 

                     ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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STÖRNING – utdrag ur stadgarna § 42 
 
”När bostadsrättshavare använder lägenheten skall han eller hon se 
till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i 
sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras 
bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Han eller hon skall rätta 
sig efter de regler som föreningen i överensstämmelse med ortens 
sed meddelar”. 
 
I BRF Klövern gäller att störande verksamhet, t ex borrning i 
lägenhet, hög musik, oväsen och liknande inte får förekomma  
mellan kl 22.oo på kvällen till kl 07.oo dagen efter. 
 
Den som störs kan vända sig till störningsjouren (telefon nr. finns på 
anslagstavlan i nedre trapphuset).  
 
För dokumenterad störning debiteras den störande med 3000 
kr/utryckning, annars den anmälande.  
 
Kolla om någon granne kan intyga störningen, kontakta annars 
styrelsen för hjälp.  
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DET VAR EN GÅNG …… 

 

……… närmare bestämt 1973. Bygg AB John Mattsson hade avslutat arbetet med 
Linvägens fastigheter och började byggnationen på Klöver- och Timotejvägarna. 
När jag kom hit den 15 maj var det kanske i tiotalet lägenheter på Linvägen udda 
som inflyttning skett. Men lägenheterna fylldes ganska snabbt, det var ju 
bostadsbrist, vilket naturligtvis gynnade John Mattsson uthyrning. John 
Mattsson både byggde och ägde fastigheterna tills HSB 1977 köpte alla 
fastigheter, som nu är bostadsrättsföreningarna Klövern, Timotejen, Kornet, 
Hallunda, Trädet, Brunna och Tornberget samt Stenbocken på Eriksberg. 
 
Första tiden var ganska stökig och allt var ju inte färdigt. Flyttlass kom och det 
blev liv och rörelse på gårdarna. När sedan byggena på Klöver- och Timotej-
vägarna startade och många hundra pålar skulle stampas ner i jorden för att ge 
en stabil grund blev det ganska besvärande. Stampet började tidigt på 
morgnarna och pågick till långt in på kvällarna, ja, t o m på lördagar och söndagar 
stampades det. Tur att man hade ett jobb att åka till. 
 
Ja, åka till. Då gick tunnelbanan bara till Fittja så det var buss till och från 
Fittja. 
 
Matvaruaffärer, post och apotek – på små utrymmen – fanns i en gammal 
rödmålad byggnad där idag Riksteatern ligger. 
 
Hos John Mattssons tyckte man tydligen att hyresgästerna borde kompenseras 
för ofullständigheter och andra besvär under pionjärtiden. Man gjorde en ganska 
kraftfull sänkning av hyran under relativt lång tid. Man anförtrodde också åt en 
person på Kornvägen ett obekant belopp att användas till viss förströelse bland 
de boende i de områden som idag kallas Klövern, Timotejen, Kornet och Brunna. 
Jag minns ett arrangemang med ett trevligt revygäng från Skärholmen. Ledare 
för gänget var Anne Lie Kinnunnen, som senare startade Stockholms 
Operettsällskap och framgångsrikt drev detta till sin död för några månader 
sedan. 
 

Arne Hessel 

 

 

”En fattig människa som är olycklig befinner sig i ett bättre läge än en rik 

människa som är olycklig. Hon tror att pengar skulle hjälpa”. 

                                                         Jean Kerr 
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EFTERTANKE 
 
Tankar korsar varandra, föds av intet och utan struktur, bara av impulser. Men 
tankar kan växla spår, de kan bli till idéer och någon idé vill du förverkliga. 
 
Jag lyssnade på ”Sommar” i radion. En författare berättade om sina minnen av 
en uppskattad farmor. Och jag frågade mig själv: varför har jag inte frågat mina 
far- och morföräldrar om erfarenheter från uppväxt till seniorer? Mina minnen 
av dem är förknippade främst med sommarvistelser under skoltid och besök på 
semestrar i vuxenålder. Snälla, vänliga, omtänksamma, generösa. Vad mycket de 
skulle kunnat berätta! 
 
Genom tillfälligheter kom jag i kontakt med en folklivsforskare från min morfars 
hembygd. Hon (det var alltså en kvinna) inventerade den gamla socknens alla 
gårdar och dess invånare från 1800-talet. Hon tog också med mig på en vandring 
i skogen till platser där min morfar fötts och till platser dit han, syskon och 
föräldrar flyttat. Morfars far hade varit daglönare, arrendator och slutligen 
egen jordbrukare. 
 
Platsen där morfar föddes och växte upp lever än i dag kvar under namnet 
”Svältorna” och den skildring jag fick under skogsvandringen och även fått av 
andra berättelser är benämningen välgrundad. 
 
Morfar, och sedermera med mormor, fick köpa några hektar totalt oröjd mark. 
Det var till stor del mosse och sankmark, mycket sly och ris och den övriga delen 
var otroligt stenig. 
 
Morfar var stark och senig som grundlagts dels som stenarbetare i Bohuslän och 
som rallare i Norrland. Den oröjda marken blev så småningom till ett välskött 
mindre jordbruk. LRF-kretsens uppskattning av odlargärningen – en tennskål – 
har jag fått i uppdrag att förvalta. 
 
Kontakten med forskaren har resulterat i fortsatt sökande av mina rötter både 
på fädernet och mödernet. Vad jag idag ångrar att jag inte långt tidigare 
började med efterforskningar, att jag inte frågade de levande utan i dag får 
söka svar i digitala arkiv eller hos bygdeföreningar. 
     Arne Hessel 

o + o + o + o 

 ”Om man vill veta vad vår herre anser om pengar behöver 

  man bara titta på de människor han har gett dem till  

(Dorothy Parker) 
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HSB Klöverns fritidskommitté önskar Dig välkommen till 

 

”KRÄFTSKIVA I KONTAKTEN” 
Lördagen den 25 september, kl. 18.00  
 
Kräftor och annat gott, dans och lotteri. 
På menyn står även potatis, sill, köttbullar korv, ost, frukt, baguetter, 

bordsdricka och kaffe, te med kaka. 

 

Anmälan görs till:  

Barita Björklund  

Linvägen 6 . 2tr,  

senast måndagen den 20 september 

Anmälningsavgiften, 70 kr betalas vid anmälan. 
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INBJUDAN TILL 

STUDIECIRKEL 

”ATT BO I EN 
BOSTADSRÄTT”  
Kursstart i oktober. 

 

”Vi som bor i bostadsrätt 
äger tillsammans alla 
föreningens hus”.  
 

I studiecirkeln kommer vi prata 

om vad detta innebär t.ex. 

bekantar vi oss i trivselregler, 

stadgar, hur vi kan påverka i 

vår förening osv. 

                

 

Anmälningsblankett till 

Studiecirkel: 

 

”ATT BO I EN 
BOSTADSRÄTT” 
                 

Deltagarens  

Namn                  

Adress 

Telefon 

            

Markera den lämpligaste dagen 

för Dig/Er att delta i kursen: 

o tisdag   kl. 10.00- 11.30 

o tisdag   kl. 18.00- 20.00  

o onsdag   kl. 10.00-  12.00   

o torsdag  kl. 15.00- 16.30                 

Kryssa för den dag och tid 

som passar dig bäst. 

 

Lämna även gärna samtidigt 

förslag med Dina/Era idéer och 

önskemål om gemensamma 

aktiviteter för kommande 

verksamheter i BRF Klövern. 

 

Anmälan lämnas i brevlåda hos: 

BRF Klöverns 

Studieorganisatör 

Hilkka Heinonen, Linvägen 7 bv. 

Senast måndagen den 4 oktober

 


