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EN TILLBAKABLICK 
 

De första åren som bostadsrättsförening innebar en hel del problem för den 
första styrelsen. Taken var ett av dessa med vattenläckage mest beroende på 
att doseringen för regn- och smältvatten inte var tillräckligt anpassad. Vatten 
samlades i små pölar och kröp in under pappen och rann ner i lägenheter. 
Vintertid frös vattnet till is och spräckte pappen. Reparation var nödvändig och 
ny tjära lades på. 
 
Klövervägen 18 (Kontakten, Pizzeria m.m.) rymde ursprungligen endast Kontakten 
och en stor tvättstuga. Tvättstugan var gemensam för Brf Klövern och Brf 
Timotejen – 20 tvättmaskiner varav 4 större, 8 torkskåp och 4 centrifuger. 
1984-1985 byggdes två nya mindre tvättstugor, en på vardera Linvägen och 
Klövervägen. Två familjer fick samsas om samtidig tvättning. Senare har dessa 
byggts om till nuvarande standard.  
 
Tyvärr förekom objudna gäster i den stora tvättstugan. Vid ett tillfälle var alla 
tvättmaskiner upptagna när en medlem dit och kallade på en styrelsemedlem. Alla 
maskiner måste omedelbart tömmas och utan centrifugering var den dyblöta 
tvätten inte lätt att ta hem för den objudne. Det var flera stora plastsäckar 
som fick släpas i snöblasket till en van ett stycke bort. 
 
Onsdagar var Kontakten (samlingslokalen) uthyrd till PRO och hyresinkomsten 
härför var inte föraktlig. 
 
Klövervägen 18 är Brf Klöverns men t o m 1985 delades alla kostnader lika mellan 
de båda föreningarna, även räntor och amorteringar som belöpte på fastigheten.  
Därefter är Brf Klövern ensamrådande över fastigheten. 
 
Redan innan HSB köpte fastigheterna riktades flera klagomål till JM (John 
Mattsson) när det gällde främst parkettgolven i vardagsrummen samt 
badrummen. Underlaget till parketten består av korksmul i st f sand, frånsett de 
lägenheter där medlemmar gjort byten.  Korksmul gör att parketten ofta sviktar 
och att korksmul kryper upp intill vägglisterna. Badrumsgolven är ofta 
feldoserade och medför att vattnet inte rinner till golvbrunnen. 
 
När HSB tog över regnade klagomålen över den nyvalda styrelsen, vars enda och 
bästa förklaring blev att fastigheterna köpts i besiktat och befintligt skick samt 
att medlemmarnas andelar förvärvats på samma premisser. Naturligtvis 
hänvisade vi också de mest ihärdiga medlemmarna till HSB Huddinge (nuvarande 
HSB Södertörn). 
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Det var tuffa år för styrelsen men också mycket som gladde och tillfredställde. 
Så t ex den respons styrelsen fick när medlemmarna ställde upp på 
gårdsstädning, målning av komplementhus, lade ny gräsmatta, planterade 
syrénberså och mycket, mycket annat. Flera bjöd på kaffe, nybakat vetebröd 
och kakor i dessa sammanhang. Och det fanns entusiaster som själva utan 
styrelsen inblandning tog initiativ till städdagar, gårdsfester, tipspromenader 
m.m. ”Var finns dom nu, jag bara frågar, var finns dom nu?” – för att låna en 
strof av en välkänd visdiktare. 
 
De första åren minns man som en tid av gemenskap och HSB-anda. 
 
Arne Hessel 
 

 
 
 
 

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

 
 
 

 
 
IDEALISM OCH REALISM 
 
Nu är jag led vid tidens schism Det ljugs när porträtterat grus 
emellan jord och stjärnor. får namn av konst och fägring. 
Vår idealism och realism En syn, som svävar skön och ljus 
de klyva våra hjärnor.  i skyn, är sann som hägring. 
 

Men strunt är strunt och snus är snus 
om ock i gyllne dosor, 
och rosor i ett sprucket krus 
är ändå alltid rosor.   

 
      Gustaf Fröding 
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AKTUELL INFORMATION 
 
Trädgårdar 
Cedervall Arkitekter visade på ett informationsmöte i höstas ett förslag till upprustning 
av Linvägen udda. Detta redovisades även i föregående nummer av Klöverbladet. 
Styrelsen har nu infordrat anbud för projektets genomförande från ett antal 
trädgårdsentreprenörer. Om allt går som beräknat förväntas förändringen kunna ske 
under hösten. 
 
Upprustning av övriga trädgårdar sker allteftersom resurserna tillåter. 
 

Avgasningssystem 
För att få bättre fungerande värmesystem i fastigheterna och för att minska luftning 
och korrosion i detsamma har QTF, Quality Transfer Fluid, installerat nya 
avgasningssystem. 
 

Fasader 
Det är ungefär tio år sedan husfasaderna renoverades. För två år sedan 
uppmärksammades missfärgning och sprickbildning i putsen. Styrelsen anlitar nu 
Advokatbyrån Hellgren Linander KB i första hand för att utreda möjligheterna till ett 
skadeståndsanspråk. 
 

Porttelefon   
Styrelsen har beslutat installera porttelefon, typ APTUS Ringa 1707 
Hur den ser ut framgår av bild på nästa sida. 
 
Telefonen är tillverkad av rostfritt stål och i en robust design. Den ansluts till samma 
system som vi nu använder för bokning t ex av tvättider.  
 
När telefonerna monterats får alla utförlig handledning om användandet och för den 
mer kräsne en utförlig teknisk beskrivning av innehållet i telefonen. 
 

Skadedjursbekämpning.  

Företaget Nomor AB har fått uppdraget avseende sanering av fågelbon och nästen i 

våra takkonstruktioner. Vi uppmanar bostadsrättsinnehavarna att inte mata fåglarna för 

att förhindra fågelspillning, förorening och eventuell smitta.  

 

BRF Klöverns webbplats 
www.brfklovern.se  är uppdaterad med relevant information.  

 

http://www.brfklovern.se/
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APTUS PORTTELEFON 
Ringa 1707 
 
Inom kort installeras Porttelefon 
med beröringsfri läsare, display 
och knappsats.  
 
Så här ser den ut! 
 

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR 

Tillverkad av rostfritt stål. 

Robust design mot vandalism. 

Avsedd för utanpåliggande montage. 

Läsare med knappsats. 

Knappsats och nyckelhålssymbol belyst. 

Utrustad med tydlig display. 

Välj vem som skall ringas via displayen. 

Läser beröringsfria kort och nycklar 

(APC, APT och Aptusnyckel). 

Uppringning direkt till svarsapparat (AT 

20 och AT 21), via telefonnätet 

eller IP-telefon.* 

Inbyggd summer. 

Sabotagekontakt. 

Kan styra extern summer. 

Porttelefonen programmeras via  

 

Multiaccess 

Porttelefonens nummer och namn 

administreras via Multiaccess eller 

 

Admin 

Upp till 8192 telefonnummer. 

Telefonnummer: ett till tolv tecken. 

 

Läsaren har krypterad kommunikation 

(32-bitars nycklar) till centralenhet. 
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STAMBYTE - BADRUM 
 

Stambyten är aktuella inom en inte alltför avlägsen framtid – kanske 5 – 10 år. 
Det finns skäl att ge denna information då styrelsen förstått att en del 
medlemmar har planer på att renovera sina badrum. Vid en renovering måste en 
ny golvbrunn tas upp och arbetet med detta får endast utföras av certifierat 
företag.  
 
Alla lägenheter kommer senare, enligt underhållsplanen, i samband med 
stambyten få nya brunnar. 
 
Den egna renoveringen innebär ju en avsevärd kostnad för andelsägaren, även om 
BRF Klövern står för kostnaden för installation av den nya brunnen.  
 
När stambytena sker är alltså ännu inte definitivt bestämt. Du som planerar en 
renovering bör hålla kontakt med styrelsen. Det arbete men framförallt den 
kostnad som du lägger ned kan du ha gjort förgäves. Ett stambyte innebär ju 
bland annat nya rör och nya rördragningar och som kommer att innebära stora 
ingrepp i det arbete du utfört och kanske till stora delar måste göra om, vid ett 
stambyte bytes även avloppsrör till VC och tvättställ.  
 

Vid förtida renovering av lägenheternas badrum 

Om du ändå har för avsikt att renovera badrummet måste du ta kontakt med 

förvaltaren för BRF Klövern på HSB Södertörn, Havrevägen, vid Hallunda Centrum. 

Föreningen vill för att installationen skall bli rätt stå för bytet av golvbrunnen, när ni 

har för avsikt att renovera badrummet, det är ett krav från vårt försäkringsbolag, den 

vidare renoveringen av golv och golvskikt står bostadsrättsinnehavaren för själv. 

Säll är den som har till rättesnöre 
att man bör noga tänka efter före 

 
                         Tage Danielsson 

TRAPPHUSEN 
 
Renoveringen av dessa på Klövervägen genomfördes under sista kvartalet förra 
året. På Linvägen är renoveringen inne i slutfasen men man kan ändå konstatera 
att det är en rejäl ansiktslyftning – om man kan använda det ordet i samman-
hanget. Ljusa och trevliga färger och man kommer in i en ny, glad miljö helt 
enkelt. Färgerna är kanske något ömtåliga men låt oss nu vara rädda om de nya, 
fina trapphusen! 
               Arne Hessel 
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FRITIDSKOMMITTÉN 

 

Planerade aktiviteter våren - sommaren 2011 
 

Mars Fest i Kontakten, Trubadur, lördag, 26.3, 18.00 anm. senast 20.3 

April Påskbasar i Kontakten, lördag, 9.4 kl. 11.00 - 14.00  

Maj Vårresa är tänkt i veckoslutet 20 eller 21 

Juni Gårdsfest/knytkalas fredag den 17.6 kl. 18.00, på Linvägen jämna 
 

OBS! Närmare information kommer att sättas upp på anslagstavlorna och 

 kan även läsas på Klöverns hemsida. www.brf.klovern.se 
 

Hobbygruppen i Fritidslokalen Linvägen 16  
tisdagar   kl.17:00 – 18:00 
 

Kortspel i i Fritidslokalen Linvägen 16 
tisdagar,  kl. 12:00 – 14:00 
 

ÖPPET HUS, i Kontakten 
onsdagar   kl. 14:00 – 16:00 
Vi har en liten grupp som målar akvarell, om Du är intresserad välkommen. Du kan 
även komma bara för att fika och umgås. Du kan även komma med frågor och 
idéer.  
 

Stavgång, start vid Kontakten. 
tisdagar,   kl. 10:00 – ca. en timme 
 

Dambastu, HSB Klövern, Klövervägen 18 
onsdagar   kl. 18:00 – 20:00 
 

Finns medlemmar som önskar börja med Boule. Anmäl detta till Fritidskommittén. 
Anmälan om deltagande i de olika grupperna lämnar du skriftligt till Hilkka 
Heinonen, Linvägen 7, bv. 
 

   

http://www.brf.klovern.se/

