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BRF KLÖVERN TAR ÖVER 
 

1977 var året då Bostadsrättsföreningen Klövern bildades. Dess första 
styrelse bestod av styrelseledamöter och funktionärer i HSB Huddinge, 
nuvarande HSB Södertörn. 
 
Den första årsstämman hölls 1978-04-25 och då överlämnades föreningen till de 
boendes egen förvaltning och den första föreningsvalda styrelsen tillträdde. Den bestod 
av sex ledamöter. Fyra valdes av stämman, en utsågs av HSB Huddinge och en av 
Botkyrka kommun. Två suppleanter valdes av föreningen, en av HSB och en av kommunen. 
Att HSB-förening och kommun skulle ha dessa poster gällde vid denna tid för 
bostadsrättsföreningar. 
 
För bostadsrättsbevis betalades 600 kr för 1 rok, 800 kr för 2 rok, 1000 kr för 3 rok 
och 1200 kr för 4 rok. Detta var ju oerhört billigt och förmånligt för köparna. För 
föreningen har dessa priser inte alls varit gynnsamma. Föreningens eget kapital blev/är 
endast 364600 kr som ska ses mot anskaffningsvärdet 90 846 000 och taxeringsvärdet 
135 137 000 kr (1977 var taxeringsvärdet 9 872 000). Lån har därför i stort fått 
finansiera alla investeringar och låneskulden uppgår enl. senaste bokslutet till 63 
miljoner. 
 
De första åren med BRF Klövern gällde samordnad fastighetsskötsel för de åtta 
föreningarna i Hallunda, Norsborg och Eriksberg. För den svarade HSB Huddinge. 
Gemensamt för föreningarna var också två vice värdar. 
 
1978-1980 målade medlemmarna själva om komplementhusen och vad vi idag kallar 
Kontakten. Färgen hade redan börjat flagna. Att måla var ganska enkelt men att få bort 
den gamla färgen var ganska krävande, det räckte inte med bara högtrycksspruta. 
 
Det fanns under flera år - kalla det gärna – en pionjäranda och en vi-anda. 
Vi hade köpt våra andelar, vi var delägare i husen. Vi skulle se till att fastigheterna – 
inte bara våra lägenheter – underhölls och sköttes. Medlemmarna klippte gräsmattor 
och ansade rabatter, anlade bersåer och nya gräsmattor.  
 
I Kontakten bedrevs barnteaterverksamhet och barnen bjöd på föreställningar. Man 
visade också en hel del barnfilmer. 
 
Kanske vi får tillfälle berätta mer om pionjärtiden i kommande Klöverblad. 
 
Arne Hessel 
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”Det var järnkallt, till och med fjällugglan ryste”. 
Ur inledningen i romantriologin ”Malm”, Ernst Didring 
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VAD HÄNDER I BRF KLÖVERN 
 

Klöverbladet är ett informationsblad som ges ut av styrelsen tre 
gånger per år med aktuell och viktig information om vad som händer i 
vår bostadsrättsförening.  
 
Upprustning av gårdar. Två landskapsarkitekter från Cedervall 
Arkitekter var här den 24 november och presenterade sitt 
förträffliga förslag för upprustning av våra gårdar. De kom med 
följande förslag för Linvägen udda se sid 7 – 12. Vi får se hur fint 
det kan gestalta sig samtidigt som vi får lära oss trädens och 
blommornas namn på både svenska och latin. 
Vi startar gårdsupprustningen med Linvägen udda och de andra 
gårdarna tar vi efterhand. 
 

Lägenheterna är försålda, det blev en god förtjänst för föreningen, 

en del av pengarna har använts till den nya bastun. 

 

Den nya bastun har blivit väldigt populär, bokningarna har ökat från 

4 per vecka till 21 per vecka, eftersom den är ny och fräsch. En 

annan orsak till detta är den förenklade bokningen genom APTUS 

systemet. Alla bokar nu själv bastun direkt i bokningssystemet, med 

sin APTUS bricka, man behöver inte längre jaga efter bastunyckeln.  

Besök gärna BRF Klöverns webbplats: www.brfklovern.se 
(webbsidan har efter förra numret av Klöverbladet uppdaterats med 
för tiden relevant information). 
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GRANNSAMVERKAN MOT BROTT 
 
Grannsamverkan har funnits ganska länge och utbyggnad pågår kontinuerligt. Man startade i 
USA på 1970-talet men detta har spridits praktiskt taget över hela världen. Idén är att 
genom samverkan kunna förebygga brott och därigenom också skapa trygghet i boendet, ja i 
hela samhället. 
 
På ett regeringsinitiativ diskuterade en rad myndigheter och organisationer om ett framtida 
samarbete på det brottsförebyggande området. Det resulterade i en central 
samordningsgrupp, Samverkan mot brott, under Rikspolisstyrelsen. Avsikten är att minska 
vardagsbrottsligheten. 
 
På det lokala planet har det startats många grupper GRANNSAMVERKAN och polisen har 
den centrala rollen. Men där finns också försäkringsbolag och BRÅ (Brottsförebyggande 
rådet) starkt engagerade. Ett huvudkontaktombud i t ex en bostadsrätts- förening utses 
och är den som håller kontakt med polisen. 
 
Men en förening eller liknande kan vara stor och en effektiv samverkan kräver fler 
medverkande. I Klövern kanske man börjar med ett kontaktombud i varje hus för att 
senare fylla på med ett ombud i varje trappuppgång. 
 
BRF Klövern har utsett Hilkka Heinonen till huvudkontaktombud och att organisera 
verksamheten. Blivande kontaktombud kommer att utbildas av polisen med hjälp av en 
instruktiv utbildningspärm. Man får en fördjupad kunskap om hur Grannsamverkan kan 
utvecklas och man får en utbildning i hur inbrott, vissa andra brott samt vatten- och 
brandskador kan förebyggas. Hilkka ser också till att vi får mer information efterhand. 
 
I utbildningen deltar också det lokala BRÅ, kommunens räddningstjänst och 
försäkringsbolagen. 
 
Efter genomförd utbildning skyltas Klöverns område upp, detta för att den presumtive 
tjuven ska få klart för sig att de boende: 
 

 är extra uppmärksamma 
 har genomfört förebyggande åtgärder 
 och har en mycket bra kontakt med polisen 
 

Ett par råd i största allmänhet: 
 !  säker dörr, säkert lås 
 !  inventarieförteckning 
 !  märk stöldbegärlig egendom, fotografera 
 

Arne Hessel 
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FÖRSLAG FÖR UPPRUSTNING AV GÅRD LINVÄGEN ”U” 
 
Lekplats, Bänkar, Grillplats, Nya träd och ett Perennhav 
Befintlig lekplats får nya bänkar och bord så att föräldrar kan sitta och hålla uppsikt över 
barnens lek. Upprustningen kommer att ske genom att använda befintliga växter i så stor 
omfattning som möjligt. Befintlig kantsten där den är lagd och återanvänd kantsten där den 
flyttas från nuvarande användning. Grillplatsen kommer enligt förslag från mötesdeltagarna att 
delas upp på två avdelningar, förändring utifrån nu publicerad bild. 
 

 
Befintlig norskspirea, skyddas med lågt nätstängsel för att hindra genomspringning.  
 
 
 

  
Grill och avställningsytor av prefabricerade betongrör 
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Nya bord och bänkar 

 
Soffa, Nola Budget Bänkbord, Nola Budget. (Modellen diskuterades, fler förslag kommer). 

 

Marksten, S:t Eriks Scala u 2s0t0n9.i1n2.0g3 av gård 2010-11-24 

LINVÄGEN  
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Nya träd 

  
Bergkörsbär, Prunus sargentii, vår och sensommar 

 

  
Hybridmagnolia, Magnolia x loebneri ’Merrill’, vår och sensommar 

4 LINVÄGEN UDDA 
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Blomsterprakt 
 

 

 
Fraserazalea Rhododendron x fraseri 

 

 

 
Fänrikshjärta, Dicentra formosa ’Alba’ 

 

  
Röd rudbeckia, Echinacea purpurea 

 

 

 

 

 

 
Vresros, Rosa rugosa ’Moje Hammarberg’ 

 

 
Stjärnflocka, Astrantia major 

 

 

 
Rosenstav, Liatris spicata 
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Stomväxter  
 

 
Rosenflockel, Eupatorium purpureum 

 

 
Plymspirea, Aruncus sylvestris 

 

 
Vidjehortensia 

Hydrangea WHITE DOME 

 

 

 

 

Marktäckare  
 

 
Flocknäva, Geranium macrorrhizum 

 

 

Vårblommande lök 
 

 
Flocktulpan,Tulipa tarda 

 

 

 
Vårstjärna, Chionodoxa forbesii 
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MOTION TILL ÅRSSTÄMMA/FÖRENINGSSTÄMMA 
 

Vill du förändra eller förnya någonting inom föreningen skriver du en motion till stämman. 
Om andra medlemmar tycker som du och stödjer din motion får du ett tvingande beslut på 
stämman. Du kan visserligen alltid lämna ett förslag till styrelsen men om den inte skulle 
dela din uppfattning händer troligtvis ingenting. 
 
En motion ska börja med en rubrik, t ex: 
 
Förslag till överdäckning av parkeringsplatser 
 
Härunder anger du avsikten med ditt förslag, berättar hur du tänkt dig genomförandet och 
vilka dina motiv till förslaget är. Eftersom det finns två parkeringsområden kanske du kan 
nämna hur du vill prioritera arbetet. Du kanske har några praktiska idéer om 
genomförandet som du vill berätta om. Beskriv även dem 
 
Motionen avslutas med det/de definitiva förslag du har, t ex: 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag stämman besluta 
 att överdäcka parkeringsplatserna 
 att arbetet påbörjas snarast 
 att turordningen ska vara Linvägen därefter Klövervägen 
 
Norsborg 20xx-xx-xx 
 
Jocke Jockesson 
Läg.nr ...   
 
Styrelsen kungör när stämman ska hållas och talar samtidigt om när motioner senast ska 
vara lämnade. Därefter behandlar styrelsen motionerna och lämnar ett utlåtande. 
Tillsammans med kallelse till stämma bifogas årsredovisning. Med den bifogas motionerna 
och styrelsens utlåtande och förslag. 
 
Förslag kan lyda: 
     Styrelsen tillstyrker bifall till motionens att-satser 
     Styrelsen föreslår stämman avslå motionen 
     Styrelsen föreslår stämman anse motionen besvarad med styrelsens utlåtande 
 
Det är viktigt att en motion innehåller ett eller flera förslag för stämman att ta ställning 
till. Utan förslag är det ingen motion och ska heller inte behandlas på stämman. 
 
Arne Hessel 

------------------------------------ 

 Arbete är nog bra men det tar bort så förbaskat mycket tid. 
        Strix 
 



14 
 

NYA FÖRVALTARKONTORET  

Klövervägen 18, Hallunda

FÖRVALTARE 

Vår nuvarande förvaltare efter Vanja 
Österdahl heter Anders Åslund. Han 
är anställd av HSB Södertörn.  
 
Du kan söka honom i följande ärenden: 

 APTUS brickor 
 Uttag ur inre fonden. 
 Övriga förvaltarärenden 

 

FÖRVALTARKONTORETS 
BESÖKSTIDER:  
Måndagar: kl 09:00 - 12:00  
Torsdagar: kl 16:00 - 18:00  
 
Andra besökstider bokas efter 
överenskommelse  
   

KUNDSERVICE,  

Havrevägen 5, Hallunda 
 

TELEFONTID: 
Måndag – Torsdag 09:00 – 12:00 
Telefon nr: 08- 608 68 00   
Felanmälan övrig tid samma nummer. 
 
Här gör du: 

 Felanmälan 
 APTUS brickor till  

o bastu,  
o cykelrum 
o soprum,  
o tvättstugor,  

 Uttag ur inre fonden  
 Bokar Kontakten 

 

VAR VÄNLIG RESPEKTERA 
ANGIVNA TIDER! 
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FRITIDSKOMMITTÉN 
 

Planerade aktiviteter våren 2011 
 

Januari/ 

februari  Filmbesök på Cosmonova 

Mars Fest i Kontakten 

April Påskbasar 

Maj Vårresa 

Juni Gårdsfest/knytkalas 

 

Hobbygruppen, tisdagar,  
startar tisdag 11 januari, kl. 17:00 – 18:00 
Kortspel, tisdagar,   
startar tisdag 11 januari, kl. 12:00 – 14:00 
ÖPPET HUS, onsdagar,   
startar onsdag 19 januari, kl. 14:00 – 16:00 
i Kontakten 
Att bo i bostadsrätt, torsdagar,  
startar torsdag 20 januari, kl. 18:00  
 i Kontakten 
Stavgång, tisdagar   
fortsätter som tidigare tisdagar,  
start kl. 10:00 vid Kontakten. 

 
 
 
 
 
 
Finns medlemmar som önskar börja med 
exempelvis glasmålning eller 
lättgymnastik/stolgympa?  Anmäl detta till 
fritidskommittén, som också kan tänka sig 
starta en grupp för hundägare. Men du är 
även välkommen med egna uppslag till olika 
aktiviteter. 
 
Anmälan om deltagande i de olika grupperna 
lämnar du skriftligt till Hilkka Heinonen, 
Linvägen 7, bv. 
 
Fritidskommittén tackar för det gångna året 
och välkomnar till verksamheten det 
kommande året. 
 

Fritidskommittén önskar alla 

GOD JUL 
GOTT NYTT ÅR 
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AVGIFTSHÖJNING 
 
Avgiften höjs från och med 2011-01-01 
med 1,88 %. Styrelsen har även beslutat 
att avstå från insättning av medel för 
inre reparationsfond under 2011 för att 
balansera budgeten. 
 
Kostnaderna för energi, fjärrvärme, 
vatten, sophantering har skjutit i 
höjden, prognosen för avgiften är ca 2 
% höjning varje år under en 5 års 
period, om vi inte lyckas spara. 
 
En stor utgift för våra medlemmar är 
hanteringen av grovsopor, som vi har 
svårt att hantera på rätt sätt. Till 
exempel debiterar SRV föreningen 
efter vikt av grovsopor, bildäck tar SRV 
inte hand om, denna hantering får 
föreningen stå för själva, det vill säga 
beställa bortforsling av däck och även 
betala miljöavgift för däcken. 
 
Dessutom får vi betala extra för 
bortforsling av miljöfarligt gods, som 
kemikalier, bilbatterier och dylikt. För 
denna transport debiteras föreningen en 
extrakostnad. För transporten sker i 
specialbilar för farligt gods. 
 
Detta är ett led i SRVs miljöarbete att 
ta tillvara på allt materiel i våra sopor 
och att återvinna allt som går att 
återvinna, resten blir till energi och 
värme att värma våra hus med. Men en 
del av soporna, måste förädlas, denna 
kostnad får föreningen stå för själv. 
 
 

 
 
 

 
 
Ett tips!  
För att hålla avgiften så låg som 
möjligt lämna kylskåp, tvättmaskiner, 
spisar, bilbatterier, färg och dylikt 
till SRV:s Återvinningsstation i Fittja, 
lämna in däcken till däckverkstäderna 
som har en skyldighet att ta hand om 
däcken, tänk på att du betalar en 
extra avgift för detta när du köper 
dessa varor. 
 
 
 

 
 

Alla medlemmar tillönskas 
 

EN FRÖJDEFULL JUL 

ETT GOTT SLUT PÅ 2010 

ETT GOTT NYTT 2011 

Styrelsen 
 
 

 


