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INFO FRÅN STYRELSEN 
 
Styrelsen höll i oktober en planeringskonferens där man ventilerade bland 
mycket annat ekonomi, fastighetsunderhåll, gårdar, avfallshantering. Detta är de 
stora områdena som i sig inrymmer många delområden som till exempel hissar, 
miljörum, tvättstugor, träffar/cirklar om HSB-Klövern, bostadsrätt, fritid och 
kultur, för att nämna några av alla områden som ingår i en styrelses ansvar.  
 
Bland annat i Klöverbladet har vi flera gånger informerat om avfallshanteringen.  
I förra numret lämnade vi en utförlig sådan. Bildäck, bilbatterier, kemikalier och 
utbytta vitvaror ska inte lämnas i miljörum. Däck och batterier lämnas till säljare 
av sådana, som enl. lag är skyldiga att ta emot dem.  Vitvaror, färg, och 
kemikalier lämnas till Återvinningscentralen  i Fittja. 
 
Porttelefonerna har tillkommit för att förhindra obehöriga att komma in i 
i husen.  Tyvärr förekommer det att porten – förmodligen av missriktad 
vänlighet – öppnas för annan än förväntad egen besökare. Den besökande måste 
ringa den som ska besökas. Ringer någon på din dörr – öppna inte om veder- 
börande inte anmält sig genom porttelefonen  -  eller på annat sätt. 
 

 
 
Över sandlådorna i trädgårdarna har lagts nät för att hindra katter och andra 
djur att gräva ner sin avföring där. När barnen vill leka där tar man bort nätet 
men lägger dit det igen när leken är slut. Viktigt att barnen inte tar skada eller 
smittas av orenheter. 
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När det gäller tvättstugorna måste vi upprepa: använd inte våld för att öppna 
lucka!  Maskinen måste avverka hela sitt program innan luckan öppnas. Använder 
du våld går luckan sönder och du själv får inte ut din tvätt förrän hjälp anländer, 
vilket kan ta tid, och du saboterar för andra att få sin tvätt genomförd. 
 
Vidare - detta kommer att hända: 
 Soprumsdörrar ska målas om 
 Stuprörssilar ska tas bort – sprider vatten på väggarna 
 Nya anslagstavlor – sätts upp i trapphusen 
 
Medlemmar i HSB erbjuds kostnadsfri juridisk rådgivning i frågor som berör 
boende i en bostadsrättsförening – även kostnadsfri Livsbesiktning hos 
Juristbyrån där ni i lugn och ro går igenom er familjesituation med en jurist. 
Läs mer på www.hsb.se. 
 
HISSAR 
Golven i hissarna har fått en välbehövlig uppfräschning med polerade och 
lackade golv. 
 
STUDIER/KURSER 
BRF Klövern fortsätter att subventionera kursavgifterna med 50% för de 
kurser som erbjuds från ABF.  
 

MILJÖ – KLIMAT – ENERGI 
I tidningen HEMMA I HSB 4/2012 presenteras två synnerligen energiska bo- 
stadsrättsföreningar. 
BRF Vimpeln 20 i Solna får HSB Stockholms klimatpris på 15000 kr för sitt 
arbete med energieffektivisering av fastigheterna. Man har t ex ny tvättstuga 
med ny maskinpark. Tvättmaskinerna doserar själva tvättmedlet efter vikt och 
man undviker därigenom överdosering. Tvättmedlet som används är miljömärkt 
och godkänt av Astma och Allergiförbundet och det ingår dessutom 
kostnadsfritt i tvättandet. Man har genomfört rening och avgasning av vätska i 
värmesystem, tilläggsisolerat vindar, bytt till lågenergiförnster m.m.  
BRF Hilda (Malmö) har fått Miljöpartiets kongresspris på 10000 kr för sitt 
engagerade arbete med ”Hållbara Hilda – en energi- och klimatsatsning”. Man har 
bl a stambytt 767 lägenheter och fått klimatsmart isolering och energisnål 
teknik Flera hus förses med regnvatten som spolvatten i toaletterna. 
Förbereder både solceller på taken och lägenhetssamling av bioavfall. 
 
BRF Klövern var en av de första bostadsrättsföreningarna att införa 
avgasning av värmesystem genom att installera avgasningsanläggningar. 
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KLÖVERGÅRDARNA - ÅTERINVIGNING 
 
Lördagen den 1 dec återinvigdes de renoverade trädgårdarna 
medfestligheter på Klövervägen jämna. 
Man bjöds på glögg och pepparkaka och grillen var tänd för dem som villa 
grilla och för barnen fanns det fiskdamm. Stämningen var på topp och alla 
gladdes åt de nya uteplatserna, som man gladeligen ska utnyttja till 
sommaren.  
 

 
 
STYRELSEN I BRF KLÖVERN 
 
Göran Ekevär SUPPLEANT 
Jan Lundström ORDFÖRANDE 
John Schmidt LEDAMOT 
Margareta Lundqvist LEDAMOT 
Anna-Maria Lindsten SEKRETERARE 
Hilkka Heinnonen STUDIEORGANISATÖR 
Ulla Andrée SUPPLEANT 
Bert Lööf  LEDAMOT 
Marianne Tarazi  VICE ORDFÖRANDE  

 
 

 
Marianne Tarazi
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UPPRUSTADE GÅRDAR PÅ KLÖVERVÄGEN 
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Nyckelinkastet finns vid HSB‐kontoret på KORNVÄGEN 18 
 

 

 

 

 

1 Öppna inkastet genom att dra luckan 
(med texten ”SAFE”) mot dig 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
2 Lägg in nyckeln i röret 
OBS!  Endast nyckel med namnbricka – inga 
kuvert o.d.  

 

 

 

3 Skjut in luckan, dra ut och kontrollera 
att nyckeln verkligen har ramlat in och 
inte längre syns i röret. 

 

 

121105 RLe 
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Exempel på MOTION till års-/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 solenergi från solceller på fastighetstaken 
 
Härunder anger du avsikten med ditt förslag, berättar hur du tänkt dig genomförandet och 
vilka dina motiv till förslaget är. Nämn hur du vill prioritera arbetet. T ex Klövervägen 18 
först, komplementhus med stvättstugor o.s.v. Du kanske har några praktiska idéer om 
genomförandet som du vill berätta om. Beskriv även dem i så fall. 
 
Motionen avslutas med det/de definitiva förslag du har, t ex: 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag stämman besluta 
 att förbereda projektet och 
 att arbetet påbörjas snarast 
  
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 

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

 
 

Entusiasm hittar svårigheterna och energi 
ser till att du kan göra det mesta av dem. 

 
                Henry Hoskins 
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FRITIDSKOMMITTÉN  
- signalerar för följande aktiviteter våren 2013: 
 
12 januari Julgransplundring tillsammans med grannföreningar 
Mars Vårfest 
Maj Varresa 
 Besök på Sturehof 
 Bio i Hallunda Follkets Hus 
 Barnteater i Hallunda Folkets Hus 
 Gårdsfest på Klövervägen jämna 
 Event. besök på Cosmonova med grannföreningar 
 Datum och tider – se anslagstavlor 
 
I fritidslokalen, Linvägen 16 
 Tisdagar Kortspel 
 Onsdagar Öppet hus med fika – se anslagstavlor 
  Vävstol finns – intresserade anmäler sig 
  Bollywood-dans för barn arrangeras tillsammans med 
   grannföreningar 
Har du egna önskemål eller förslag – lämna dem i styrelsens brevlåda i 
Kontakten, ring någon i kommittén eller maila fritidskommiten@brfklovern.se 
 
Fritidskommittén tackar alla som deltagit i dess verksamhet under året och 
önskar alla Klöverbor välkomna i arrangemangen under 2013. 
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GAMLA EKAR I VINTERSKRUD 
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HISTORISKT 
 
Den 1 januari 1977 förvärvade HSB Huddinge bostadsrättsföreningen 
Klöverns fastigheter liksom fastigheterna inom bostadsrättsföreningarna 
Timotejen, Kornet, Hallunda, Trädet, Brunna och Tornberget av John 
Mattson Bygg AB. 
 
Enligt bokslut för 1977 var fastigheterna taxerade till 9.872.000 kr. 
 
Styrelse intill extra årsstämma 25 april 1978 utgjordes av ledamöter 
ur HSB Huddinges (nu HSB Södertörn) styrelse samt en ledamot utsedd  
av Botkyrka kommun. 
 
Vid denna extra årsstämma överlämnades BRF Klövern formellt att ledas 
av styrelse vald av medlemmarna. Fyra personer var vidtalade av HSB 
Huddinge och valdes att utgöra interimsstyrelse tillsammans med en 
representant vardera från HSB Huddinge och Botkyrka kommun intill 
ordinarie årsstämma (kommunen var vid denna tid borgenär för lån, vilket 
motiverade en styrelseplats). Samtidigt utsågs en valberedning. 
 
Vid denna extrastämma rapporterades att bostadsrätt hade tecknats 
för 394 av föreningens 448 lägenheter. 
 
Ordinarie årsstämma hölls den 14 juni 1978 och på valberedningens för-
slag valdes interimsstyrelsens ledmöter till ordinarie ledamöter. 
 
BRF Klöverns första styrelse bestod av Carl-Erik Johansson, Arne 
Hessel, Vajliss Alagas, Rolf Söderdahl, Conny Bergström (HSB Huddinge) 
och Inga-Lill Bergström (Botkyrka kommun). Revisor var Per Gösta 
Engström. 
 
(HSB Huddinge är numera HSB Södertörn) 
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JOHAN går igen? 
 
I mitten på 1940-talet fick klubben jag var med i disponera en gammal 
torparstuga kallad Johan på stället efter den senast boende. Johan ”gick igen” 
sa´s det, om nu någon trodde det. Stugan bestod av ett litet kök och ett något 
större rum med ett bord, ett par stolar och en soffa. Intill stugan fanns en liten 
vedbod med både så-gad och huggen ved. 
 
Klubbgänget, ett tio-tal unga. jag var med i träffades en gång i veckan för 
övning. 
 
En i gänget skulle vara först för att hämta in vatten från brunnen och bära in 
ved, tända karbidlampor, karbidköket, koka kaffe m.m. 
 
En ruggig septemberkväll var det min tur att göra förberedelserna. Cyklade i väg 
(c:a 6-7 km), ställde cykeln i diket vid vägen och travade iväg några hundra 
meter in i skogen med en ficklampa i handen. Allt gick bra med vatten och 
lamporna. 
 
Både stugan och boden var ju mycket gamla och något gistna. Bodens väggar 
lutade och när dörren öppnades till mer än hälften föll dörren automatiskt mot 
väggen. 
 
När jag så stod på tröskeln i dörröppningen med några trän i famnen slog dörren 
igen och jag föll in i boden. Jag antog att någon i gänget kommit och skulle skoja 
med mig men varför skulle den grabben eller tjejen se´n gå ute i skogen i 1½ tim, 
för så lång tid tog det innan någon annan uppenbarade sig i stugan. Dörren kunde 
absolut inte blåsa igen, då det var vindstilla och kav lugnt och något prassel i 
snåren eller från grusgången hade jag inte hört. 
 
Ingen har någonsin avslöjat att det var han eller hon som spelat mig ett spratt, 
vilket jag tycker skulle ha varit roligt att få berätta inför kamraterna. Själv har 
jag aldrig heller för någon av dem berättat vad som hände. 
 
Var det månne Johan som gick igen? 
  
Arne 
 

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 
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                             I n f ö r 

J U L  och  N Y Å R 
 

Har du brinnande ljus – lämna inte lägenheten 
utan att först släcka dem 

Ställ inte brinnande ljus nära gardiner 
eller annat eldfängt material 

Brandvarnare, brandsläckare, brandfilt 
bör finnas i varje lägenhet 

 
Nyårssmällare och raketer är 

förbjudna på gårdarna 
Respektera även de allmänna regler 

som utfärdas av kommunen 
 

*************************** 
  Styrelse, fritidskommitté och skrivare önskar alla 

 

GOD JUL 
GOTT NYTT ÅR 

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

 
         ”Vem skulle jag vilja ge vad?” 
          - Mej själv, när året går ut, 
         en blå och stilla minut, 
         en fullständigt lugn minut, 
         som svävar iväg som ett blad 
         och räcker till tidens slut.          Nils Ferlin 
 


