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ÅRSSTÄMMA 
 

Årsstämman hölls den 22 maj. Förvaltningsberättelsen genomgicks utan dis-

kussion. Lite förvånande är det eftersom det ändå hänt en del utan att 

medlemmarna informerats.  

 

T ex har styrelsen beslutat att upphöra med avsättningarna till inre fonden  

 p g a att man behövde balansera budgeten. Avsättningen till fonden uppgick 

tidigare till 1/2 miljon kronor, pengar som i stället fick användas till den  

exklusiva bastun, önskad av en liten lobbygrupp.  

 

Porttelefonerna tillkom utan föregående information och att efter endast  

ett fåtal hade framfört tankar om dessa. Nu finns de och de flesta är  

tillfreds men någon kostnad har styrelsen inte redovisat. 

 

Trädgården Linvägen udda har rustats upp och där har styrelsen informe- 

rat om vad som skulle ske – det förtjänar en eloge. Men det saknas väl  

ändå en del för att det ska vara riktigt trevligt, eller hur? 

 

I årsberättelsen framhöll styrelsen att den främsta anledningen till av- 

giftshöjningen med 2,47% var förväntade ökade kostnader för värme, el,  

vatten och sophämtning. Så har det låtit vid praktiskt alla avgiftshöjningar 

under senare år. Om medlemmarna verkligen ägnat en tanke åt dessa av- 

gifter skulle man uppmärksammat att kostnaderna var lägre under 2011 än  

under 2010. 

 

En diskussion förekom dock under stämman gällande en motion om avgift  

för tvätt i tvättstugorna. Motionen avslogs men styrelsen ska ha frågan  

under uppsikt. Avgift för besöket i tvättstugan syns inte alldeles omotive- 

rat och frågan lär återkomma på fler stämmor. 

 

HSB Södertörns representant i vår styrelse, Lasse Mikkola, kanske skrämde 

stämmodeltagarna när han förutspådde en kostnad på upp mot 45 miljoner kr 

för en ny fasadrenovering – styrelsen håller ju på med garantidiskussioner  

p g a de brister som visat sig efter den renovering som gjordes för ett an- 

tal år sedan.  (Lasse lämnade styrelsen vid stämman). 

 

I en annan motion föreslogs motorvärmaruttag på parkeringsplatserna. 

Styrelsen, som redan har en utredning på gång härom, var positiv till för- 

slaget.  
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TRÄDGÅRDSFEST 
 

I slutet av maj ordnade fritidskommittén en bejublad och välbesökt träd-

gårdsfest. Kommittén hade gjort ett ambitiöst och personligt engagerat 

förarbete och som seden bjuder hälsade kommitténs ordförande mängden av  

den uppsluppna skaran välkommen. Grillen var förberedd och korv och kött- 

bitar tävlade om utrymmet på grillen (den var nog för liten för så många,  

men det gick bra ändå). Trängseln var stor men sämjan var på topp och 

muntrationerna skallade mellan husväggarna på Linvägen udda. Hilkka, upp- 

skattad medlem av PRO-kören, ledde allsången på ett föredömligt sätt.  

Flera av festdeltagarna bidrog med skämtsamma historier. Ja, hela kvällen 

förflöt trevligt och förnöjsamt och var också en uppmaning till fler sådana  

här träffar i gemensamhetens tecken. 

 

Ett stort TACK till fritidskommittén för ett väl genomfört arrangemang! 

 

 
 

Hej och välkommen till Klövern 
 

Under denna vinjett bjuder välkomstkommittén in nyinflyttade till infor-  

mationsträffar om bostadsrättsföreningen. Man redogör för stadgar, 

organisation, skyldigheter, rättigheter, ansvar etc. Naturligtvis bjuds de 

nya medlemmarna på kaffe och goda kakor. 

 
Bostadsrätten är en upplåtelseform som kräver 

att medlemmarna deltar i verksamheten. 
Anders Lago, förbundsordförande i HSB 

 

 

 
 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
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FRITIDSKOMMITTÉN 

 

Fritidskommittén presenterar följande fastställda program och tider: 

 

 8 sept. KRÄFTKALAS 

            10 nov. BYTARDAG/BASAR 

            13 dec.  LUCIAKAFFE (tillsammans med Timotejen) 

    Vecka 35 SVAMPKURS 

    2013  12 jan JULGRANSPLUNDRING 

 

Dessutom planeras: 

 

 Biobesök på COSMONOVA i oktober 

 Besök på BRANDSTATIONEN (ev. v. 34) 

 Svamputflykt 

 Fiskeresa 

 

Fritidslokalen 

 Nu finns en vävstol i lokalen 

 Lokalen är öppen en dag/vecka för hobbyarbeten och kortspel 

 

Aktuell information från fritidskommittén finns på anslagstavlorna. 

Den som har egna förslag till aktiviteter eller gärna vill delta eller 

hjälpa till i en aktivitet – hör av dig till kommittén. 

E-postadress är: fritidskommiten@brfklovern.se. 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

INFO FRÅN STYRELSEN 

 

1.  Remsor, som skiljer grus från gräsmatta och asfalt, byts ut. 

2.  När stambyte blir aktuellt kan experter ännu inte ge besked om. 

3.  Temakväll i Kontakten planeras, event. i oktober. 

4.  Den som vill hyra kolonilott -  kontakta förvaltarkontoret. 

5.  Ytterdörrar: när du går in och öppnar dörren trycker du den mot 

     dörrstoppet och den fäster i magneten c:a 20 sek. När du går ut 

     och öppnar lägg brickan mot porttelefonen och tryck dörren mot 

     stoppet, även då ska dörren fästa vid magneten.  

 

mailto:fritidskommiten@brfklovern.se
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TRÄDGÅRDAR 
 

 
 

Upprustning av Klövervägens trädgårdar pågår för fullt och arbetet är säkert 

avslutat före höstens intåg. Även om arbetet inte är lika omfattande som på 

Linvägen udda så innebär det en rejäl uppfräschning och en del nya inslag som 

säkert kommer att uppskattas. 
 

Linvägen jämna kommer att få sin nya fräschör under 2013. 
 

Gångarna i våra trädgårdar kommer att få ny asfalt i höst. 
 

TVÄTTSTUGOR 
 

Tyvärr förekommer skadegörelse (medveten?) på maskinutrustningen. 

Tvättmaskiner måste tvätta till slut och det går inte att öppna luckan 

dessförinnan. Brukar du våld går handtaget sönder, bryts av. 

Den som tvättar är skyldig att göra rent efter sig, det gäller både maskiner 

och golv. 

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

 

När man är 20 har man löst världsgåtan, när man är 30 börjar 
man tänka över den och vid 40 finner man den olöslig. 

August Strindberg 

(1849 – 1912) 
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AVFALLSHANTERING 

 
Vid Lin- och Klövervägarnas vändplaner finns containrar för mindre avfalls-

produkter: 

  

1. mat/hushållsavfall 

2. glasflaskor och glasburkar – två inkast för färgat resp. ofärgat 

3. pappkartonger, papperpåsar wellpapp 

4. plast, metall, frigolit  -  med metall avses konservburkar, aluminium- 

                                 tuber, kapsyler, aluminiumfolie, alltså pro- 

          dukter direkt från hushållet 

5. tidningar – dags- och veckotidningar, telefonkataloger, pocketböcker, 

                reklampapper, brevpapper, anteckningsblad etc. 

 

Allt som lämnas i dessa kontainrar återvinns: hushållsavfall blir biogas och 

det övriga blir nya produkter i samma material. Återvinningsprocessen blir 

smidigare och billigare om produkterna ( exkl. hushållsavfall) är rengjorda 

och torra när vi lämnar dem i kontainrar. 

 

I miljörummen (Linvägen 1, Klövervägen 15) finns vagnar som tar emot det 

som inte kan lämnas i kontainrar. Inget får läggas på golven vilket sker 

ganska ofta, tyvärr. 

 

Kasserade/utbytta tvätt- och diskmaskiner, spisar, ja, alla vitvaror ska 

lämnas till återvinningscentralen i Fittja (Hallundavägen 4). Dit ska också 

transporteras kasserade möbler. 

 

Uttjänta bilbatterier ska lämnas till säljare av sådana. De har en laglig 

skyldighet att ta emot dem. 

 

Kostnaden för bortforsling till återvinningscentral och batteriförsäljare är 

den enskildes angelägenhet, sådana kostnader ska inte drabba övriga med-

lemmar i BRF Klövern. BRF Klöverns kostnad för den ordinarie sophante-

ringen är hög nog. 

 

SRV (Södertörns renhållningsverk) ger då och då ut ett häfte där man bl a 

redogör för sophanteringen och med anvisningar för sortering. Denna folder 

har gått ut till samtliga hushåll och bör alltså finnas tillgänglig i varje lä-

genhet. LÄS DEN OCH FÖLJ DE RÅD SOM GES!  
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Bilderna ovan är våra kontainrar på Lin- resp. Klövervägen. Det är ingen upp- 

lyftande syn att se dem, fula och skamfilade. Särskilt när det gäller hus- 

hållsavfallet slarvas det också med påsarna, vilket gör att innehållet rinner ut 

och sprider en frän lukt i omgivningen. Knyt ihop ordentligt! 

 

Det finns andra typer av kärl och system för avfallshantering. Styrelsen är f.n. 

sysselsatt med undersökning av vad slags system som är rationellt och ekono-

miskt försvarbart att införliva hos oss. 
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”Samlade pekpinnar” 
Trivsel 
   Grundregeln är att mellan klockan 22.oo – 07.oo ska det vara så pass tyst att man    

      kan sova ostörd. Även under dagtid ska man ta hänsyn till grannarna och undvika 

      onödigt buller. 

Reparationer och ombyggnader i lägenheten 
    Kontakta alltid förvaltaren innan arbetet börjar – det finns klara regler för vad 

       får och kan göra i lägenheten. Det kan bli dyrt för dig om du inte följer reglerna 

       och det blir fel. Alla arbeten som orsakar störningar för grannarna bör göras på 

       dagtid på vardagar. Respektera helger då många är lediga och vill vila eller umgås 

       och ha det fridfullt. Arbeta sammanhängande under kort tid och undvik upprepa- 

       de kortare störningar under längre tid. 

Rökning 
       Det är absolut förbjudet att röka i trapphusen..Kasta inte aska, fimpar eller     

       annat från balkonger och fönster. 

Mattskakning 

       Det är också förbjudet att skaka mattor, sängkläder eller annat från bal- 
     Kong. Liksom cigarettaska och fimpar kan damm och annat skräp hamna hos gran- 

        nar nedanför. 

Musik, radio, TV 
       Det finns ingen anledning under någon tid på dygnet spela musik eller ha radio eller 

       TV på så hög volym att det stör grannarna. Vill man lyssna på hög volym finns det 

       hörlurar man kan använda. 

Störningsjour 

       Störning mellan kl 20.oo – 04.oo kan du anmäla till Störningsjouren  som träffas 

        på tel. 0771 – 77 11 00. 

Trapphusen 
       Räddningstjänsten förbjuder all slags förvaring i trapphusen,  inte ens tillfällig 

       uppställning av t.ex. cyklar, barnvagnar eller andra lösa föremål – mattor, kruk- 

       växter -  tillåts.  

Balkonger 

       Ingenting får placeras på balkongräckes utsida, t.ex. balkonglådor för krukväxter 

       Eller paraboler. Faller föremålen ner kan livsfarliga skador uppstå. 

        . 

 

 

Foten är en sofistikerad konstruktion som består av 26 ben, 
33 leder, 107 ligament och 19 muskler. 

Senor håller ihop det hela. 
                                                                                            Aleris MAGAZINE  2/2011 
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FLER GÄSTPARKERINGAR VID PIZZERIAN 

 

För närvarande saknas gästparkeringsplatser för gästerna som besöker 

Pizzerian, man parkerar därför på vändplanen vid Klövervägen. Vi har även våra 

sopcontainrar placerade vid vändplanen. Det innebär stora problem för våra 

sophanteringsbolag att man inte direkt kommer åt att tömma containrarna när 

det står bilar parkerade på vändplanen och man måste vänta på att föraren 

kommer och flyttar dem. 

 

 

 
 

Ett förslag är att göra en gästparkering vid Kontakten, bakom pizzerian. Så har 

man gjort vid HSB Södertörns kontor på Kornvägen. Vi kan göra den hela vägen 

till Kontakten. Då finns det även möjlighet att parkera och bära in saker när man 

hyr Kontakten. 

Klöverbladet är till för att ni alla skall kunna komma med förslag som ni önskar 

genomföra i vår förening. 
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MÄLARSTRANDEN 
 

Utmed Mälaren finns en 2,5 km 

lång promenadstig från Slagsta 

till Engelska parken i Norsborg. 

Åsen på stigens ena sida är be- 

vuxen med barrträd och lövskog 

finns närmast stranden. I parken 

närmast Hallunda gård finns även 

bok, både planterad och frösådd 

trots att nordgränsen för bok 

går genom mitten av Småland. 

Vid en strandpromenad kan du 

finna både blåsippor, vitsippor 

och vårlökar. Och i Mälaren kan 

du se svanar, änder, doppingar, 

sothöns, knipor, viggar och na- 

turligtvis måsar. 

 
 

 

 
 

Du kan vika av till andra  

stigar men fortsätt pro- 

menaden till Engelska 

parken i Norsborg. Små 

grusvägar slingrar sig mel- 

lan ädellövträd av olika 

slag. Gräsmarken är art- 

rik och du ser jungfrulin, 

prästkrage, smultronklöver 

och sällsynta vaxskiv- 

lingar. I parken finns även 

ett ekotempel. På udden i 

parkens finns ett impone- 

rande järnåldersgravfält. 

Största gravhögen mäter 

40 m. i diameter. 

 

Bild: Arne Hessel 
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ATTRAKTIVA REKREATIONSOMRÅDEN 

 

Trots tät bebyggelse upplevs Botkyrka som en kommun med många grönområden 

som varierar i storlek, allt från små skogsdungar som ligger insprängda mellan  

bostadsområden, till större strövområden som gränsar till kommunens många 

sjöar och vattendrag. Större delen av skogsområdena finns i högre terräng, 

medan jordbruk och bete dominerar i dalgångarna. 

 

Flera av dessa områden ligger på promenadavstånd från BRF Klövern.  

Mälarstranden är ett sådant som du  kan du läsa om på annan sida i Klöverbladet. 

 

Hågelbyparken är ju känd och välkänd. Ett gravfält med ekotempel vittnar om 

bebyggelse redan under järnåldern. Nära parken finns också Hogslaby,en järn- 

åldersby som kommunen skapat för skolbarn. Det första betonggolv som gjutits   

i landet ligger i Klockhuset, som också är byggnadshistoriskt intressant. Här finns en 

brunnspark med vattenfall och en teaterscen. Trädgården är barockinspirerad och i 

parken finns poppelekar och Californiagranar. 

 

Alby – Flottsbro och Flottsbro - Tullinge (bron utgör gränsen mellan Albysjön 

och Tullinge-sjön). I dessa områden finns många iordningställda och lättill-  

gängliga gångstråk. 

 

Glömstaleden (börjar vid det vita huset på höger sida om E4-an i Fittja) inte att 

förglömma. Den går ett kort stycke vid sidan av E4 för att därefter vika av mot 

Huddingehållet. 

 

Även kring sjön Aspen, som delas i två delar av E4, finns utmärkta strövområden 

såväl på södra, som gränsar till Hågelby, som på norra delen. 

 

På alla leder, med något undantag, kan du också cykla.  
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 ANNONS 

 
GRATTIS ALLA PENSIONÄRER!!! 

 

ERBJUDANDE 

 
DAGENS LUNCH     49 KR  

 
      Mån – Fre   10.3o – 15.oo 

 
SVENSK HUSMANSKOST – FYRA OLIKA RÄTTER VARJE DAG 

 
       I lunchen ingår  Salladsbuffe med 13 olika alternativ 

   Färskt pizzabröd/vitlöksbröd 

  Olika såser  

  Dryck  

  Kaffe och kaka 

 
RESTAURANG BRUNNA 

BAR & KÖK 
   (PIZZERIAN) 

 
 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
 

Om ögon 
 

Men sade jag således detta:      Men sade jag således detta 
De vackraste ögon jag vet      då tänkte jag inte på de 
är barnets ögon som ser en stor      gamla och stillsamma ögon 
och jublande hemlighet      som dävnats i årens ve. 
det minsta alldagliga ting:      Ty då – när de snuddas av glädje 
en stjärna, ett blad, ett bi      och skimra en stund och le, 
och en solstråles lek i en vattenpuss      då märkte jag nog att det finns 
- som man inte får plaska i.      inga vackrare ögon att se. 

   
               Nils Ferlin 


