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Ibland händer saker som man absolut aldrig tror ska kunna hända. Som att Donald Trumph 
skulle kunna bli president i USA, i världens största och mäktigaste demokrati. Likväl händer det. 
Samma sak är det med Bergshamraleden – personligen tror jag aldrig att den kommer att överdäckas! Men 
man kan ju aldrig vara riktigt säker! 
När det gäller Bergshamraleden så funderar man nu på ett nygammalt alternativ. Redan för många, många år 
sedan hade man tankar på att - istället för att däcka över Bergshamraleden – borra en tunnel under norra 
Bergshamra och sedan bygga bostäder där Bergshamraleden går idag. Det skulle bli betydligt billigare och det 
skulle vara enklare. Man vet också att berget har hög kvalité – till skillnad från Hallandsåsen så skulle berget 
fungera bra när man borrar. Men inte heller denna lösning är ett ”kvick fix”. 
En annan sak som berör Bergshamraleden är att Trafikverket nu så smått börjat rita en ny trafikplats för av- och 
påfart till E18. Men inte heller en ny trafikplats är gjord i en handvändning – en ny trafikplats måste ju fungera 
över tid oavsett vilken framtidslösning det blir för Bergshamraleden. Men framtiden är full av möjligheter! 
Här kommer nu årets första rapport från styrelsen. Håll till godo! 

¤¤¤ 

Ny e-postadress! Brf Bladet byter nu e-postadress. Den nya e-postadressen är brf.bladet.solna@gmail.com. 
Den gamla adressen kommer att fungera under en övergångsperiod. Men från och med nu är det ovanstående 
adress som gäller! 

¤¤¤ 

Trasig gatubelysning. Styrelsen har tidigare rapporterat om problemen med gatubelysningen. Några fel har 
åtgärdats, bland annat belysningen av eken. Felsökningen fortsätter och arbetet utförs av erfarna och kunniga 
elektriker. Dessvärre är det svårt att lokalisera ett av felen. Så snabbt vi hittar felet kommer det att åtgärdas – 
risken är dock stor att det finns under mark.  

¤¤¤ 

Styrelsen är inne i slutförhandlingar med Solnaberg Property AB när det gäller gemensamhetsanläggningen 
och de nio p-platserna som vi idag hyr utanför Barks väg 12.  Vi hade hoppats att en lösning skulle vara på plats 
under januari. Men så blev det inte. Förhandlingarna och diskussionerna förs i god ton men det handlar om 
stora belopp och vi står en bra bit ifrån varandra. Styrelsen och vår medlem och expert, Per Gullberg, jobbar 
hårt för att hitta en lösning. 
 
¤¤¤ 

Snöröjningen! Snöröjningen har varit under all kritik i vinter. Petter Svedberg - som i styrelsen är ansvarig för 
utemiljön – har vid varje snöfall jagat såväl vår egen entreprenör som den entreprenör som Solnaberg Property 
AB anlitar. Styrelsen kommer att säga upp avtalet med vår egen entreprenör. Vi diskuterar med Solnaberg 
Property AB angående snöröjningen av Barks väg och trottoaren. Vårt mål och våra förhoppningar är att 
snöröjningen ska fungera betydligt bättre vintern 2017-18. 

¤¤¤ 
 
Parkering – besökstillstånd! Alla medlemmar har tidigare fått två parkeringskort (besökstillstånd) per hushåll. 
Giltighetstiden för dessa kort gick ut den 31 december 2016. Parkeringsreglerna för if:s p-platser - nätter och 
helger - gäller som tidigare. Något särskilt ”besökstillstånd” behövs inte. Som läget är nu så kommer 
parkeringskorten inte att förnyas. 

¤¤¤ 
 
Styrelsen har under början av februari träffat husvärdar, ansvariga för brf-lokalen, uthyrningsrummen och 
flaggningen! Mötet var välbesökt. Massor av frågor diskuterades i syfte att stärka föreningen och flytta fram 
positionerna. Tack till er alla för engagemang och goda arbetsinsatser. 
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¤¤¤ 
 
Stökigt i grovsoprummet! Det har varit stökigt i grovsoprummet under början av året. En sak gäller i 
fortsättningen: skärpning! Grovsoporna ska sorteras och placeras i rätt behållare och kartonger ska vikas ihop! 
Glasflaskor och metallburkar ska lämnas till återvinningsstationen vid ICA! Blir det ingen omedelbar bättring 
kommer vi att införa speciella besökstider eller låsa dörren för gott! Detta är inget vi vill genomföra. Ett annat 
alternativ är bevakningskameror. En sak till: grovsoprummet är definitivt inte till för grovsopor i samband med 
flytt!  

¤¤¤ 
 
Tack Göran Lif! Göran Lif har inte bara varit ordförande och aktiv i föreningen under många år – han målar 
dessutom tavlor. Några av hans alster har varit utställda i föreningslokalen under förvintern. Göran Lif har nu 
skänkt en tavla till föreningen. Christina Malmberg, föreningens sekreterare, fick fritt välja bland Görans tavlor 
för föreningens räkning. Tavlan finns nu upphängd på hedersplats i föreningslokalen. Tack Göran, tavlan är 
fantastiskt fin! Jag som älskar havet önskar att tavlan varit min egen! 

¤¤¤ 
 
Folksam, träff onsdagen den 8 mars! Brf Bladet är sedan årsskiftet försäkrat i Folksam. Styrelsen planerar att 
bjuda in intresserade medlemmar till ett möte med vår försäkringsrådgivare, Elisabet Peltoniemi. Vid träffen 
kommer hon att redogöra för bostadsrättstillägget.  
 
¤¤¤ 
 
Bredband till alla?! Styrelsen kommer inom kort att ta ställning till frågan om gemensamt bredband för alla 
medlemmar. Åter igen - styrelsen kommer att engagera sig i bredbandsfrågan under förutsättning att vi får ett 
bra pris, hög kvalité och i övrigt goda villkor. Senast i april vet vi besked. Blir det gemensamt bredband så 
räknar vi med att det införs skarpt från 1 juli 2017 eller från 1 januari 2018. 

¤¤¤ 
 
Det finns fortfarande några medlemmar som ännu inte anmält registreringsnummer på den bil som ska stå på 
den hyrda bilplatsen! Får vi inte svar senast den 28 februari så kommer bilplatsen att sägas upp för 
avflyttning. De medlemmar som berörs har även fått besked via e-post! 
Följande uppgifter ska meddelas: 
1. Ditt namn och din adress 
2. Registreringsnummer på den bil som ska stå på parkeringsplatsen 
3. Namn och adress till registrerad ägare till bilen 
4. Numret på din parkeringsplats 
5. Om du inte själv äger bilen – skriv någon rad och motivera varför du ändå vill behålla din p-plats.  
Skicka in uppgifterna till: brf.bladet.solna@gmail.com eller lämna dina uppgifter i föreningens brevlåda på 
Barks väg 12. 
 
¤¤¤ 

Balkonginglasning är bostadsrättshavarens ansvar. Alla som har eller tänker skaffa sig en inglasad balkong ska 
underteckna ”Avtal rörande balkonginglasning”. Detta avtal ska undertecknas av två parter – av berörd 
medlem och av en ledamot i Brf Bladets styrelse. Dessutom. Den som köper en lägenhet med en inglasad 
balkong ska också underteckna avtalet. 
Styrelsen har nu gått igenom samtliga lägenheter. Vi fann då att det saknades några avtal. Antingen har det 
aldrig skrivits något avtal eller så har avtalen försvunnit i hanteringen! Oavsett vad som har inträffat så behöver 
styrelsen nya avtal där sådana saknas.  Avtal för underskrift har skickats ut till de medlemmar som berörs. 
Styrelsen vill ha ordning och reda – det är därför vi gör så här! 
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¤¤¤ 

Motioner till årsstämman! Fredagen den 31 mars är sista dag för dig som vill lämna in en motion till 
årsstämman. Men en sak vill vi ändå påpeka. Har du goda idéer eller förslag till förbättringar – du behöver inte 
skriva någon motion, du behöver inte vänta till årsstämman den 20 april, hör av dig direkt! Vi i styrelsen är 
alltid öppna och lyhörda för dina förslag och tankar. Skicka ett mejl eller kontakta någon av oss i styrelsen.   
 
¤¤¤ 

Nu ringer mobilen! Det är sent lördag eftermiddag och jag avbryter direkt skrivandet av dessa rader. Det är en 
för mig helt okänd kvinna som ringer. Hon berättar att hon nyligen har varit med och bjudit på en lägenhet här 
på Barks väg. Men prislappen blev för hög – hon var tvungen att dra sig ur. Nu undrar hon om jag - som 
ordförande - vet om det finns någon medlem som snart tänker sälja! Hon vill så ”oerhört gärna” flytta hit. ”Det 
är ett så trevligt område och det är så trevliga hus, jag vill absolut flytta dit!”, berättar hon! 
Jag förklarar för henne att jag inte har en aning om vilka framtids- och boendeplaner som var och en av våra 
164 fria och självständiga medlemmar har! Vi bor ju i ett fritt land, säger jag! Hon förstår! 
Detta är bara ett litet exempel på vilket tryck det är just nu – priserna har stigit kraftigt de senaste två åren. 
Innerstadspriserna tränger sig ut - det gäller för såväl lägenheter som för bilplatser. 
 
¤¤¤ 

Tomgångskörning är tillåten under max en minut! Visa respekt!  
 
¤¤¤ 

Våren är på gång…! Vi ser fram emot en ny och skönare och mer lättsam årstid. Jag vet att utegänget ligger i 
startgroparna för att vi även i år ska få fina och trivsamma utemiljöer. Tack till er alla som jobbar och sliter för 
att vi ska få ett trivsamt och bra boende.  
 
Anders Magnusson 
ordförande 


