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TRÄDGÅRDEN LINVÄGEN UDDA 
 

Under c:a tre sommarmånader förändrades vår trädgård ganska radikalt. Bilder-

na visar något kortfattat hur arbetet framskred. Vi har fått en grillplats med 

grill, bord och soffor, tre nya träd, nya gångar och ett stort blomsterhav i den 

östra delen. På ena sidan av grillplatsen syns ett ”bollplank” (min benämning) som 

är ett vindskydd för magnolian, som är planterad där bakom. I kanten mellan 

blomsterhavet och gräsmattan ligger ett fint skyddande band som ska förhindra 

att gräs växer in bland blommorna. Gångarna är lagda med en speciell typ av små-

sten som pressas ihop (klistras) till en sammanhållande massa och därigenom för-

hindras att rinna ut i gräset. 

 

När man då och då tittade ut för att se hur jobbet utfördes och framskred blev 

man förundrad över hur minutiöst och noggrant man jobbade. Man gick omkring 

med olika mätredskap och millimeterpassade t ex stenarna på grillplatsen. En 

eller annan sten kunde få en liten snäll puff med en träklubba från ovan eller 

sidan. Man kunde göra liknelsen med en urmakare som höll på med ett pyttelitet 

damur. 

 

Trädgården är en plats för trivsel och trevnad. Man träffas för en pratstund, 

grillar, dricker kaffe - barnen har sin egen lilla lekpark. Vi är aktsamma om det 

nya vi fått – gräsmatta, träd och blommor – men givetvis även om de äldre 

inslagen av träd och buskar. Kanske onödigt att framhålla men hundar är, liksom  

i alla andra trädgårdar, inte heller välkomna i vår trädgård. 

 
Arne 
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BLOMSTERHAV 
 

I trädgården har planterats fyra nya träd. Magnolian är tidigare nämnd – på ena 

sidan vindskyddet, från den andra sidan är gran och rönn vindskydden. De tre 

andra träden är bergskörsbär som kommer att bära röda bär till sommaren. 

 

I blomsterrabatten på östra sidan finns mängder av lökar och plantor, närmare  

två tusen, perenna växter. Vi kommer att få se ett färgsprakande blomsterhav 

från våren nästa år. Vad får vi då njuta av, jo 

   tulpaner scilla krokus pingstlilja snödroppe påsklilja iris läkesilverax   

      plymspirea höstanemon alium kantnepeta stjärnflocka akleja solhatt 

         blomsterfunkia flocknäva japanskt gräs tuvrör blåtåtel fänrikshjärta 

            alunrot vårtörel näva (kamina) näva (St. Ola) löjtnantshjärta rosenfocka. 

 

Har aldrig hört talas om kantnepa, tuvrör, blåtåtel eller vårtörel. Har du? Om, 

visa dem då för mig är du snäll! 

 

Arne 



5 
 

SOPOR 
 
Avfallshaneringen är ett stort problem för alla fastighetsägare och en mycket 

dyr sådan. Kärlen för avfall har varit och är fortfarande  av många typer och har 

varierat från tid till annan. Ett par BRF i Hallunda har satt ner burkarna i mar-

ken, vilket också vår förening överväger. Men – det måste ske på vår egen tomt-

mark. Tyvärr tycks inte kommunen kunna presentera några ritningar som visar 

var gränserna går. Vi får vänta och se vad styrelsen kan komma fram till.  

 

De containrar vi har är en bedrövlig syn. Det finns nyare och mer tilltalande (?)  

sådana men inte i Klövern. Styrelsen får ta ton med SRV för utbyte av dem. 

 

Tyvärr är det ofta mycket skräpigt vid dessa. Vi har anledning anta att det är 

”utombys” som kommer hit med sitt avfall och i värsta fall ställer kassar och 

påsar vid containrarna. En person kom med bil, blev ertappad och menade att 

detta var en allmän avfallsstation. Reg.nr noterades och förvaltaren har sänt en 

salt räkning. Alla som ser sådant här – reagera och rapportera till förvaltaren. 

 

Miljörummen – rummen för grovsopor – är ett särskilt problem. Tyvärr hamnar 

mycket som inte ska vara där.  

  Bildäck ska lämnas till säljare eller däckverkstad 

      Klövern får t ex betala dryga straffavgifter till SRV för att man tar hand                

      om bildäck f v b till däckverkstad  

  Bilbatterier, farliga kemikalier, målarfärg, utbytta spisar, kylar, frysar, disk- 
  och tvättmaskiner ska lämnas till återvinningsstationen.         
Har du för övrigt en större mängd att kasta – transportera det själv till åter-

vinningsstationen i Fittja. 

 

Enl styrelsens uppskattning kostar tömningarna av miljörummen c:a en halv miljon 

kronor, Det gör ungefär 1.100 kr/lgh, en kostnad som även den drabbas av som 

inte lämnar något i miljörummet. 

 

                                             ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

                                

         

Dagen idag är en märkvärdig sak. 
Tänk, evighet fram och evighet bak. 

                                                                                       Alf Henriksson 
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TVÄTTSTUGOR 
 

Styrelsen fick årsstämmans uppdrag att se över tvättiderna för att möjliggöra 

tvättider om 4 timmar. Den undersökning man genomfört visar att båda de stora 

stugorna är nästintill fullbokade medan det finns ganska många lediga tvättpass i de 

mindre stugorna. 

 

Styrelsen ämnar därför på prov förlänga vissa pass i tvättstugorna enl följande: 

    Pass 1     06.00 – 09.00     oförändrat 3 tim 

      ”    2     09.00 – 13.00     4 tim 

      ”    3     13.00  - 17.00     4 tim                      

      ”    4     17.00 – 21.00      4 tim 

      ”    5     21.00 – 24.00      oförändrat 3 tim 

 

Tyvärr går det inte nu att säga när förändringen kan genomföras. Det fordras nämligen 

en omprogrammering och vi är beroende av när entreprenören har tid för detta. 

Styrelsen sätter upp meddelande på anslagstavlorna när nya tider börjar tillämpas. 

 

 

  

TRÄDGÅRDAR 

 

I styrelsens planering inför 2012 ingår framför allt en renovering av asfalte-

ringarna. Men i planeringen ingår också en fortsatt upprustning av trädgårds-

miljöerna. Anbudsförfrågningar upprättas och erhållna offerter håller styrel-

sen på att gå igenom. 
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FASTIGHETER 

 

Taken är besiktade och funna i gott skick. Endast ett tak behöver rengöras från 

fåglarnas träck. 

 

När det gäller avloppen är stamspolning planerad att genomföras under nästa år. 

Två stopp i avlopp har skett i huset Klövervägen 10 – 14 men turligt har rens-

luckorna i krypgrunden brustit och därigenom har inga lägenheter skadats. 

Stoppen kan möjligtvis bero på att mat och oljor har tömts i avloppssystemet. 

Nu är fotografering av avloppsstammar beställd för att om möjligt få reda på 

den verkliga orsaken och bedöma event åtgärder. 

 

Kasta inte mat och töm inga feta oljor i avloppen! 

 

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

 

VAD VET DU OM BRF KLÖVERN? 
 

Vad vet du om den bostadsrättsförening du bor i?  

Anser du att du har köpt den lägenhet du bor i? 

 

Anser du det måste vi beklaga att du har alldeles fel uppfattning. Du har köpt 

ett bostadsrättsbevis. Detta bevis berättigar dig att disponera  lägenheten med 

det nummer som står i bostadsrättsbeviset. I realiteten är du i stället en av del- 

ägarna till fastigheter och tomtmark som betecknas  Bostadsrättsföreningen 
Klövern. 
 
Allt detta – inklusive lägenheterna - är alltså vår gemensamma egendom. Det är 

därmed vår gemensamma skyldighet  att vårda egendomen. Detta gäller alltså 

inte bara den lägenhet du disponerar utan det gäller fastigheterna som sådana 

och tomtmarken. Det gäller ju en event köpares totala intryck av BRF Klövern 

som avgör vad han/hon är beredd att betala för bostadsrättsbeviset  om du 

event tänker flytta. 

 

Hjälp till att hålla rent och snyggt i trapphus och gårdar, liksom i tvättstugor, 

kasta avfall i resp containrar, kasta inte hur som helst i miljörummen och lämna 

inte där det som ska till kommunens miljöstation i Fittja. 

 



8 
 

Vad vet du om Klövern (forts) 
 
När man får medlemmarnas förtroende att som styrelseledamot leda verksam-

heten i en bostadsrättsförening inom HSB är det ett mycket stort ansvar som 

läggs på ”ens axlar”. Det är för det första ett stort ekonomiskt ansvar och för 

det andra ett stort ansvar att förvalta fastigheter och mark. Men det finns 

också mycket annat som en ledamot har ansvar för. Det kan vara till synes tri-

viala ting som avfallshantering, trappstädning, renhållning på gårdarna m.m., m.m. 

 

I princip är det medlemmarna som bestämmer även om det i realiteten inte fun-

gerar på det sättet. Styrelsen har mycket stor beslutanderätt men sker något 

”över huvudet” på medlemmarna kan styrelsen gå ett bittert öde till mötes på 

årsstämman – nekas ansvarsfrihet, kanske avsättas. 

 

Ordföranden har den digraste uppgiften och måste ha en klar översikt över hän- 

delser och utveckling. 

 

Studieorganisatören har också ett mycket stort ansvar och väljs just som sådan 

på årsstämman. Man kan säga att det är han/hon som förbereder arbetet för 

valberedningen genom att öka kunskap och insikt om HSB till så många medlem-

mar som möjligt. 

 

Studieorganisatören bör bedriva en uppsökande verksamhet, övriga styrelseleda-

möter bör medverka. Ta kontakt med medlemmar, entusiasmera, inspirera och 

bjuda in till små trivsamma kaffeträffar (undvik ordet studiecirkel) för att un- 

der gemytliga former prata om Klövern, HSB, när kom du hit, varför till Klövern 

och så vidare. 

 

Det bör vara studieorganisatörens ambition att varje vår och höst ha minst en 

sådan träff med fyra, fem, sex eller fler deltagare. 

 
Övriga styrelseledamöter bör också ha områden att bevaka – ekonomi, miljö etc. 

 

Arne 

 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

 

 

Jag behövde ett lösenord på 8 bokstäver 
Så jag valde Snövit och de sju dvärgarna 
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E F T E R L Y S N I N G 
 

Denna sida är speciellt reserverad för medlemmar 
som kan komma med 

 
 ros 
  ris 
   förslag 
    tankar 
     funderingar 
 berättelser 
   historier 
     anekdoter 
 upplevelser 
   resor 
    hisnande äventyr 
  

Allt som inte är kränkande och anstötligt publiceras. 
 
Bidrag till nästa nummer mottas fr o m nu. 
 
Red. 
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TELEFONNUMMER                                       

 
Telefonnumren till styrelseledamöterna finns på en av tre anslagstavlor i trapp- 

husens entréplan. Namn och nummer bör vara skrivna med fet stil som gör dem 

tydligare och mer lättlästa. Anslaget bör också sitta lägre, det finns de som är 

kortare än 195 cm.  

 

Jag har tidigare hävdat, och hävdar fortfarande, att telefonnumren till styrel-

sen ska vara de nätanslutna och mobilnumren ett alternativ. Styrelsen menar att 

mobilnumren ökar tillgängligheten, mobilen bär man troligen alltid med sig. Så kan 

det vara men om den anropade är långt borta kan bara en påbörjad minut ”kosta 

skjortan”. (Kostnad kan jag jämföra i egna samtal: 8 min till mobil i Stockholsom- 
rådet 21 kr, nättelefon 27 min till Alingsås 3:25.) 
 

Klövern har ju ett kollektivt avtal med Bredbandsbolaget bl a när det gäller tele-

foni, som innebär att vi inom föreningen ringer gratis till varandra. Alltså upp-

står frågan: varför ska vi betala för samtal till styrelsen när styrelsen ringer 
gratis tillbaka till oss? 
 
En ny telefonlista med både nät- och mobilnummer, gärna också e-postadresser, 

bör upprättas och lämnas till alla lägenheter. Man ska inte behöva ta sig ner till 

bottenplanet var gång man behöver ett telefonnummer. 

 

Arne 
 
 

’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’  

 

 

HURU MÅNGA DAGAR ÄRO UTI ETT ÅR 

 

   Tre C, ett L, ett X och ett V.        De sex timmar vi därtill månde skriva, 

   Sex timmar därtill, kom det ihåg,      Det fjärde år en dag månde giva, 

   Så många dagar haver ett år,            Den dag sättes i februario 

   Så länge som denna världen står.      Och gör oss då skottår så. 

 

                                  Ur Den gamla svenska bondepraktikan 
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FRITIDSKOMMITTÈN, signalerar för följande aktiviteter våren 2012: 

 

 

Januari/februari  Nyårsrevyn i Tumba 

Mars  Fest i Kontakten 

April  Påskbasar, Barnkalas 

Maj  Vårresa 

Juni  Gårdsfest Linvägen jämna 

Spontant  Se anslagstavla  

 men kom gärna med förslag 

 till aktiviteter 
 

 

 

 

I Fritidslokalen, Linv. 16 

Kortspel tisdagar kl 12.oo – start 10 jan. 

Ledare: Barita Björklund 

I Kontakten, Klöverv. 18 

Öppet hus med fika tisdagar 16.oo – 18.oo 

Måla akvarell el. acryl, rita el. handarbeta 

I Bastun, Klöverv. 18 

Dambastu kl 18.oo – 20.oo

 

BO RÄTT I BOSTADSRÄTT 
I slutet av januari (se dag och tid på anslagstavla) startar vi ett antal diskussionskvällar, 

dels för att vi ska bli bekanta med varandra och trivas tillsammans, dels för att vi ska 

få något mer kunskap om rättigheter och skyldigheter när det gäller boende i en 

bostadsrättsförening. Vi får också veta mer om folkrörelsen HSB, dess mål och 

verksamhet. 

Vi välkomnar till några trevliga pratstunder och bjuder självfallet på kaffe med 

gott bröd och goda kakor. Anmäl till Hilkka 070 – 536 90 21. 
 

GRANNSAMVERKAN 
Vi har haft det ganska lugnt en längre tid i vårt område men tyvärr har flera lägenhets-

inbrott och försök till inbrott skett senaste tiden. Men det är också viktigt att vi ger 

akt på oss själva. T.ex. ska portdörren alltid vara stängd och låst, se alltid till att den 
går i lås vid in- och utgång. Öppna inte heller porten för okända personer vad än de 
anger för skäl till att vilja komma in – det kan vara ett rent svepskäl. 
Är det något fel i låsanordningen ring omedelbart felanmälan, (08) - 6086800. 
 

Ser eller hör du något misstänkt så agera: 

Vid brott eller bränder   - ring           - 112  
Vid misstanke eller tips om brott  – ring närpolisen   0709 - 13 71 94   
Frågor till räddningstjänsten  - ring   (08)  -721 22 00 
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JUL  och  NYÅR 
 

Var aktsam med levande ljus!!! 

Inga nyårssmällare och raketer på gårdarna!!! 

 

Styrelse, Fritidskommitté och skrivare önskar alla 

 

GOD JUL 

GOTT NYTT ÅR 
 

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

 Människors möte 
 

 Om i ödslig skog 

 ångest dig betog 

 kunde ett flyktigt möte 

 vara befrielse nog. 
 

 Giva om vägen besked, 

 därpå skiljas i fred: 

 sådant var främlingars möte 

 enligt uråldrig sed. 
 

 Byta ett ord eller två 

 gjorde det lätt att gå.  

 Alla människors möte 

 borde vara så. 
 

       Hjalmar Gullberg  


