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ÅRSSTÄMMA 
 

Årsstämma med BRF Klövern hölls den 25 maj med 60-talet deltagare. 
Årsberättelsen godkändes utan debatt. 
 

Visste medlemmarna verkligen vad man beslutat, t ex: 
   * fick man veta vad det kostade att återställa tre lägenheter 
   * fick man veta vad renoveringen av trapphusen kostade  
   * fick man veta vad den nya bastun kostade  
   * (porttelefonerna tillhör 2011:s redovisning) 
   * kommer det snart att hända något med trädgården, Linvägen udda 
 

Om nu inga medlemmar diskuterade eller hade frågor – vilket är illavarslande - 
hade det dock varit klädsamt om styrelsen haft några muntliga kommentarer och 
upplysningar. Redovisar man en omsättning på 20 miljoner och tillgångar på över 
80 miljoner borde det föranleda några inlägg. Ende talare nu var 
mötesordföranden – Ulf Gustafsson – som punktvis föredrog berättelsen med 
vissa kommentarer i den ekonomiska labyrinten. 
 

Dock – berättelsen godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
 
Lite diskussion förekom dock när det gällde motion om tider för tvätt i 
tvättstugorna, 3 el 4 tim/gång var frågeställningen. Slutligen blev man överens 
om att styrelsen ska göra en översyn och lämna besked i nästkommande nummer 
av Klöverbladet. 
 

Men denna diskussion avslöjade ännu en gång det omöjliga i att höra när man inte 
använder mikrofon. Orden går bara fram till de närmast sittande och de 
framförvarande – stämmans presidium. Man talar inte ”ur skägget” och man talar 
i mun på varandra. 
Att folk inte använder sina latenta röstresurser är inte denna stämma det 
första beviset för, så har det varit tidigare, både vid stämmor och 
informationsträffar. Hur ska man kunna vara med att fatta beslut när man inte 
hör vad saken gäller? 
 
Avgående styrelseledamöterna Ivan Olsson och Björn Olofsson samt ersättarna 
Ulla Andrée och Antoine Matar avtackades bl. a med blommor. De nya ordinarie 
ledamöterna John Schmidt och Anna-Maria Lindsten samt ersättarna Margareta 
Lundqvist och Jeanette Woxmark hälsades välkomna.  
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TRÄDGÅRDEN LINVÄGEN UDDA 

 
Förslag till uppsnyggning av trädgården har presenterats vid en informations-
träff och även i förra numret av Klöverbladet. Styrelsen har begärt anbud från 
några anbudsgivare men endast en har lämnat offert. Kostnaden skulle bli högre 
än vad styrelsen budgeterat. Man avstår därför från ett par träd och den lilla 
upphöjningen – kullen – kommer inte till stånd och dessutom gör man några andra 
smärre justeringar i planen. 
 
Arbetet började v. 28 med uppbrytning av asfaltrundeln i mitten och stenarna i 
gången tvärsöver. Och nu ska jobbet rulla på och fram mot hösten ska det vara 
klart. Till sommaren 2012 hoppas vi få uppleva en vackert grönskande, blomrik, 
doftande trädgård. 
 
 

BOULE 
 
BRF Klövern har efter överenskommelse med Botkyrka kommun tagit över an-
svaret för den lilla platsen framför pizzerian. Boulebanan har man stagat upp och 
i anslutning till denna har man också placerat en rejäl parksoffa. Dessutom finns 
här en dusch men när vattnet skall vara påkopplat bestäms innan spelet är i gång. 
 
För att aktiviteter skall starta behövs någon som drar i gång. Vi utser inte någon 
ledare, det fungerar bäst om någon frivilligt vill ställa upp. Du och du och du som 
känner för detta: tala med någon i fritidskommittén. Ni kommer överens om dag 
och tid för första omgången. Sedan kan man inom gänget komma överens om en 
event, lämpligare dag och tid. Kulor och annat nödvändigt material står KLÖVERN 
för. 
 
Boule har ju blivit verkligt populärt och med enkla spelregler. Ta tillfället i akt 
till ett lättsamt och roligt spel. Ta med dina vänner - och få nya vänner – allt 
under trivsamma och enkla former. 
 
Nu väntar vi, inte bara på en utan flera, som vill dra i gång spelet. 
 

                             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Framtiden ligger inte där och väntar på oss 

- den är här för att skapas. 

 

Antoine de Saint-Exupéry 
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HÄCK – PARKERING LINVÄGEN 
 
Styrelsen har beslutat att häcken ska sågas ner radikalt. Det är ett sätt att 
föryngra häcken, som har åtskilliga år på nacken. Ett stycke på ömse sidor om 
in/utfart tas häcken helt bort och ersätts med blomsterpartier. Som den nu är 
skymmer den sikten så förändringen är välkommen. 
 
 

TVÄTTSTUGORNA 
 
På årsstämman var det diskussion om tvättiderna och styrelsen förutskickade 
att man efter behandling skulle redovisa vad man kommit fram till i detta 
nummer av Klöverbladet. Men i sommartider är det svårt att samla alla till 
diskussion och beslut. Dessutom är några nya i styrelsen så redovisning får 
senare ske på anslagstavlor och hemsida. Frågan om betalning för tvättiderna 
har också aktualiserats. Det är därför troligt att styrelsen får diskutera och 
besluta i två ärenden. Men man tar gärna emot fler synpunkter i dessa frågor. 
Styrelsens brevlåda saknar begränsning.
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Något som man måste uppskatta hos små barn är att de 

inte går omkring och visar fotografier av sina föräldrar. 

 
                                                   Tage Danielsson
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PORTTELEFON 

 
Nu är den installerad till glädje för en del. Några har kanske varit på väg att 
stuka handleden när man skall ut och av gammal vana försöker trycka upp en dörr 
som är låst. Men man vänjer sig så småningom. 
 
När man ska besöka någon och trycker på en knapp för att läsa och välja rätt 
namn möter man svårigheter. Namnen är svårlästa. Bokstäverna är grå och 
diffusa och dessutom tätt hoppackade. Grå bokstäver mot en grå bakgrund. 
Är det mörkt ute blir det extra besvärligt att finna det sökta namnet. 
Genast man trycker på en knapp borde tavlan visa en upplyst bakgrund så att 
texten framträder klart. 
 

Obs! Obs!       GRANNSAMVERKAN       Obs! Obs! 
 

Under hösten förra året hade vi en informationsträff i Kontakten om just 
GRANNSAMVERKAN. Vi gjorde också en presentation i Klöverbladets decem-
bernummer. Avsikten är att förebygga och minska antalet brott och störningar i 
vårt område och därmed få ökad trivsel och trygghet. Arbetet sker i samverkan 
med polis som också svarar för utbildning. Brf Klövern ska ha ett antal kontakt-
ombud, varav ett är huvudkontakten. 
 
Trots uppmaningar har ingen visat sig vara intresserad av att vara kontaktombud 
Uppgiften som ombud är inte arbetskrävande. Det gäller främst att vara obser-
vant på det som kan väcka farhågor. Man bör alltså vara extra uppmärksam på 
vad som sker i närmsta omgivningen. 
 
Vi behöver några alerta personer, till att börja med en i var och en av våra åtta 
fastigheter. Tala snarast med Hilkka eller annan i styrelsen. 
 
Till syvende och sist gäller dock: VI BÖR ALLA VARA MER UPPMÄRKSAMMA  
PÅ UDDA HÄNDELSER OCH FÖRETEELSER INOM VÅRT OMRÅDE. 
 
TYVÄRR FÖREKOMMER ATT PORTARNA STÄLLS UPP NATTETID. VI HAR 
LÅST PORTARNA DAG OCH NATT OCH INSTALLERAT PORTTELEFON 
FÖR VÅR EGEN SÄKERHET, VI VILL INTE HA OBJUDNA GÄSTER. DEN 
SOM STÄLLER UPP EN PORT SABOTERAR SÅLEDES DE SÄLKERHETSÅT-
GÄRDER VI VIDTAGIT. 
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TREVLIG PIZZERIA ………………………………? 
 
För några år sedan renoverades våra fastigheter och vi fick nya vackra färger på 
fasaderna. Men pizzerians front klistrades snart full med ölaffischer och den  
entré som inbjöd till en trevlig kvartersrestaurang förlorade sin yttre 
attraktion. 
 
Lokalen är man rädd om. Den är inte fullklistrad med affischer.  Vill man då inte 
också ha en snygg och inbjudande entré?  
 
Är detta en trevlig pizzeria?    
 
Och sist en fråga till styrelsen: varför tillät man att det som nyss renoverats 
omedelbart förlorade den enhetliga och tilltalande stil man skapat genom färg-
sättningen på fastigheterna? Se till att den snarast återställs i sitt ursprungliga 
skick! 
 
Arne 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Vi skulle bry oss mindre om vad andra tänker om oss 

om vi insåg hur sällan de faktiskt gör det. 



9 
 

NÅGOT ATT BERÄTTA 
 
Vi har i flera tidigare Klöverblad efterlyst medverkan från medlemmar – någon 
har alltid något att berätta som kan vara intressant för andra att ta del av. Vi 
efterlyser ingen ännu känd författare, har vi någon känd sådan i Klövern är 
naturligtvis han/hon också välkommen med några enkla rader. T ex något sådant 
här: 
 
Jag var i slutet på 1940-talet anställd på en bilfirma, som sedan långt före andra 
världskriget varit representant och återförsäljare för Citroën, t o m ledande i 
Sverige, och som under krigsåren uppehållit en ledande service för märket. 
 
Citroën var det första märket som kunde leverera nya bilar efter krigsslutet. 
Produktionsparken hade i stora delar flyttats till Tyskland men fransmännen 
visste var den fanns och kunde snabbt återföras till Frankrike. 
 
1946 levererades de fyra första bilarna till Sverige och Malmö via Köpenhamn, 
där Citroëns skandinaviska huvudkontor fanns. Tillsammans med tre andra an-
ställda for jag ner till Malmö och vi körde dessa bilar till Jönköping. Detta 
tyckte jag var roligt och spännande – just detta att få sätta sig bakom ratten i 
en av de första nya efterkrigsbilarna. 
 
På den tiden skulle bilarna ”köras in” som man sa´. De första 100 milen fick man 
köra i max 50 km/tim. Så det var en god början – 50 mil till Jönköping – resten 
fick köparen klara själv. Det var en lugn och behaglig resa en härlig sommardag 
och - inte minst - en superb middag på välkända KALLE PÅ SPÅNGEN. 
 
Arne  
 
Nu är det din, din, din, din, din och din tur att ge ett bidrag till nästa och följan- 
de nummer av Klöverbladet. 
Välkommen! 

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

A, propå bilar – bil in på gårdarna är endast tillåten för snabb in- och urlastning. 
                       Alla respekterar inte detta. Jag såg unga damer med fart som i 
                       streetrace passera portarna. En ung dam, alldeles för trött att 
                       gå från parkeringsplatsen, rusar in i en port och ut igen efter en 
                       kort stund och sedan åter gasen i botten och iväg. Tänk om någon 
     snabbt kommit ut från en port. 
     Statistiken ljuger inte – omdömeslösa ungdomar orsakar flest 
                      trafikolyckor.      
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FRITIDSKOMMITTÉN 

 
Bjuder på många go´bitar inför kommande säsong men allt är inte i detalj färdig-
planerat – men lugn, på anslagstavlor och hemsida kommer fullständiga uppgifter. 
 
Följande definitiva dagar gäller: 
  

 1 okt  -  Kräftskiva  
 26 nov – Julbasar  Dessa trevligheter avnjuter vi i vår 
 3 dec - Julfest                     festlokal - KONTAKTEN 
 13 dec – Luciafest 
  

EN HÖSTRESA är tänkt att genomföras ett veckoslut i september eller oktober 
tillsammans med annan BRF. 
 
En tur för att FISKA STRÖMMING är tänkt att företas i september. Lämna 
snarast en intresseanmälan i styrelsens brevlåda så att fritidskommittén får  
veta hur stort intresset är. 
 
TEATERBESÖK är planerat någon gång i oktober. 
 
Allmän visning av den nya BASTUN sker i v. 34 (aug). 
 
Aktiviteter som gjort sommaruppehåll återstartar under hösten: 
   SVAMPKURS med utflykt i augusti/september 
   DAMBASTU onsdagar i september 
   HOBBY, STAVGÅNG, KORTSPEL i september 
   Om intresse finns startar man ett STICK-CAFÉ. Du som är intresserad lämnar  
   en intresseanmälan i styrelsens brevlåda eller på hemsidan – brfklovern.se 

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 
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HERRBASTU 
 
En grupp damer har fått en gratistid i bastun en gång/vecka. 
 
Men männen då? Gäller inte jämställdhet? 
 
Jo, finns det en alert man som kan samla en liten grupp kring sig så lovar 
styrelsen att även den gruppen får bada gratis en gång i veckan. När du har en 
grupp så tala om det för fritidskommittén så ordnar de med detaljerna för fri 
betalning. 
  

BALKONGER och UTEPLATSER 
 
På några håll har dessa områden blivit extra förråd eller rent ut skräpkammare. 
Där kan man se stora tomkartonger, bråte efter renoveringar i lägenheter o dyl., 
ja, t o m motorgräsklippare. Kyl- och frysskåp, garderober, skåp och hoprullade 
mattor syns på balkongerna. Gräs och ogräs växer ibland högt och ohejdat på 
uteplatsen. För våra gäster och förbipasserande som ser detta, ger förhållandet 
ingen god renommé för Brf Klövern. Det kan också vara ogynnsamt för den eko- 
nomiska värderingen av både lägenhet och fastighet. 
 
Dessa platser tillhör fasaderna och därför har vi ett gemensamt ansvar för dem. 
För övrigt står följande i våra stadgar: 
  

Du är skyldig hålla rent! 
 § 36 ”Om lägenheten är utrustad med balkong, altan eller hör till 
 lägenheten mark/uteplats som är upplåten med bostadsrätt svarar 
 bostadsrättshavaren för renhållning och snöskottning …..” 
 § 40 ”Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar …. och inte  
   efter uppmaning avhjälper bristen …. får föreningen avhjälpa bristen  
 på bostadsrättshavarens bekostnad”.
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************************************ 

 

                 Serenad 
 

Jag är höstens vind som plockar ner kastanjeblad. 

Jag har sökt din gata för att sjunga serenad. 

Månens lykta hänger tänd och lyser mitt bestyr. 

Jag skall inte föreslå dig några äventyr 

eller söka vinna dig med lätt galanteri. 

Jag är den som kommer när din sommar är förbi. 

Jag är den som kommer när ej mer du bjuds till dans. 

Jag är den som kommer när ditt hår fått silverglans. 

Hädanefter stämmer jag för dig mitt instrument 

Kom och öppna fönsterluckan, hjärtevän, på glänt! 

 
                              Hjalmar Gullberg 

 


