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Information 
 
Föreningens hemsida www.brfbladet.se 
Där finner du bland annat: 
- Allmän information om föreningen 
- Aktuella aktiviteter 
- Kontaktuppgifter till styrelsens ledamöter och husvärdar 
- Uppgifter om kommittéer och kontaktpersoner 
- Stadgar, regler och anvisningar 
 
Anslagstavlor 
På anslagstavlor i varje port finns: 
- Aktuell information 
- Telefonnummer till kontaktpersoner 
 
Månadsbladet 
Medlemstidskriften utkommer ca 4 gånger per år. Delas ut i brevlådorna. 
 
Meddelande i brevlådan 
Meddelanden om vissa viktiga aktuella ärenden delas ut i brevlådorna. 
 
Informationsträffar 
Vanligen hålls informationsträffar vår och höst där styrelsen informerar om aktuella 
händelser. 
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Om föreningen 
 
Lokaler 
Brf Bladet äger och förvaltar husen Barks väg 6, 8, 10, 12, 14 och 16  
med totalt 163 bostadsrättslägenheter. 
 
Utöver bostadsrätterna innehar föreningen: 
2 lokaler för uthyrning på Bv 16 
1 förråd för uthyrning på Bv 16 
1 större kontorslokal Bv 14 
1 lokal och 1 förråd för fastighetsskötare, Bv 14 (baksidan) 
1 styrelserum/kansli, Bv 14 (baksidan) 
1 samlingslokal med kök, Bv 14 (baksidan) 
1 mindre lokal för uthyrning på Bv 10 
2 övernattningsrum på Bv 6 och 12 (för gäster till medlemmar) 
Odlingslotter med växthus och bod 
Grönområden kring husen 
 
Styrelse och husvärdar 
Föreningens styrelse väljs av medlemmarna på den ordinarie föreningsstämman. 
Styrelsen är ansvarig för föreningens verksamhet. Styrelsen sammanträder i regel 
en gång per månad. 
 
I varje hus finns två husvärdar, vilka fungerar som kontaktpersoner mellan de 
boende och styrelsen. Uppgift om vilka som är husvärdar i ditt hus finner du på 
anslagstavlan i din entré. Husvärdarna har nyckel till lägenheternas huvudsäkringar. 
 
Föreningsstämma 
Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. 
Föreningsstämma hålls i april eller maj varje år. 
 
Fritidsaktiviteter 
Inom föreningen finns olika aktiviteter som drivs av medlemmarna. Seniorklubben 
Höstlöven driver egen verksamhet med varierande program. 
Odlingslotter finns inom området.  
Kontaktpersoner för de olika aktiviteterna anges på anslagstavlorna i portarna samt 
på föreningens hemsida. 
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Lägenheter 
 
Fond för inre underhåll 
Till varje lägenhet hör en fond för inre underhåll, som lägenhetsinnehavare tidigare 
har avsatt medel till. Avsättningen upphörde den 1 juli 1994. De avsatta medlen får 
användas till reparation. Dock kan tidigare ägare redan ha utnyttjat fondmedlen. 
 
Saldot på den inre fonden framgår av den kvartalsvisa hyres- och avgiftsavin från 
Brf Bladet (via HSB). Nyttjande av fonden sker genom att kvitton eller räkningar 
insändes till styrelsen för godkännande. Uppge även bankkonto för betalning. 
 
Bostadsrättstillägg 
Föreningen har numera en fastighetsförsäkring som även omfattar bostadsrättstillägg för 
medlemmarna. 
 
Balkonginglasning 
Särskilt avtal med föreningen krävs för balkonginglasning. Den som vill glasa in 
balkongen ska kontakta Brf Bladets styrelse t.ex. genom den ombyggnadsblankett 
som finns tillgänglig på hemsidan. Är balkongen redan inglasad övertar Du förra 
ägarens ansvar genom det avtal han/hon tecknade. 
Skador på inglasningen täcks till viss del av den boendes hemförsäkring.  
 
Värmeelement 
Elementens förinställningsreglage är noggrant injusterade enligt föreskrivna värden 
och får endast ändras av behörig personal. Inomhustemperaturen ska vintertid inte 
understiga 21 grader. Självklart får var och en ställa termostatvredet på det värde 
som är lämpligt för var och en. Vrid gärna då och då på termostaten för att 
förhindra att den fastnar. 
 
Brandvarnare 
Varje lägenhet är försedd med brandvarnare med 10-årsbatteri. Brandvarnarna har bytts ut 
under 2011. 
Damm och fukt kan ge kortslutning och förorsaka att brandvarnaren tjuter. Du kan få hjälp 
att åtgärda detta av husvärd, styrelsemedlem eller av fastighetsskötaren. Är Du händig fixar 
Du det själv: 
 
1. Skjut dosan i sin längdriktning så lossnar den. 
2. Lyft av överdelen genom att klämma på långsidorna. 
3. I ena änden av batteriraden står det on-off. Drag ut det svarta plastblecket och 

flytta det från on till off. Batterierna får absolut inte brytas loss. De är 
permanenta. 

4. Tag sen dammsugaren och sug försiktigt i den svarta lilla fyrkantsboxen. 
5. Sätt tillbaka det svarta plastblecket i on-läget. 
6. Ett kort tjut hörs då. 
7. Återmontera dosan i taket. 
8. I mitten på dosan finns en genomskinlig knapp. Den blinkar ungefär 1 gång i 

minuten, vilket visar att batterierna är OK. 
9. Man kan testa brandvarnaren genom att hålla inne den genomskinliga knappen ett litet 

tag tills den tjuter. 
 

Värmeåtervinning 
Föreningen har en värmepump som tar vara på spillvärmen från lägenheterna. Tack vare 
detta kan fjärrvärmeförbrukningen minskas och värmekostnaderna därigenom hållas nere. 
För att detta ska fungera krävs att ventilerna i toalett och badrum hålls rena. Filtret i 
spiskåpan bör rengöras var fjortonde dag. 
 
Nya filter till spiskåpan erhålls från fastighetsskötaren. 
Obs! Eldriven köksfläkt får inte inmonteras! 
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Friskluftventiler 
Som regel finns det en ventil i varje bostadsrum. Den sitter vanligen ovanför ett fönster. 
Filtren i ventilerna måste rengöras 1 – 2 gånger per år. Följ noga anvisningarna på sid 6. 
Se avsnittet Damm- och insektsfilter. Där finns även anvisningar för öppning och stängning 
av ventilerna. Tänk på att ”motionera” ventilerna en gång per halvår. Ventilerna är utbytta 
år 2003 och i en del lägenheter senare. 
 
Kabel-TV och Internet 
I alla lägenheter finns uttag för anslutning till ComHem och Bredbandsbolaget.  
 
Felanmälan 
Information om vart du vänder dig om något går sönder finns på anslagstavlorna i portarna 
och på föreningens hemsida. 
 
Renovering av våtrum 
Innan du börjar renovera våtrum, dvs. kök, badrum och ev. extratoalett, bör du kontakta 
styrelsen för råd och tips. Blankett för anmälan om renovering finns på hemsidan samt 
kan begäras från styrelsen. 
 
Viktigt! 
Elementet i badrummet är kopplat till cirkulationen av tappvarmvattnet och ingår alltså 
inte i samma slutna system som de övriga elementen i lägenheten. 
 
Om fel typ av element monteras i våtrum finns risk för förorening av dricks- och 
varmvattnet i föreningens hus och hela varmvattencirkulationen skadas. 
 
Felaktigt utförd fuktisolering kan medföra skador även utanför den egna lägenheten. 
 
Antingen arbetet utförs av den boende själv eller av entreprenör ansvarar 
bostadsrättsinnehavaren för skador som nu eller i framtiden kan uppkomma på 
föreningens eller andra boendes egendom. Anlita därför bara entreprenör som är 
certifierad för våtrumsarbete.  
 
Frånluftsventil får ej bytas till tallriksventil. Luftflödet i en tallriksventil går ej att justera 
tillräckligt bra. 
 
Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att det i samband med byggnationen hålls rent i 
trapphus och utanför huset samt att inget byggavfall slängs i grovsoprummet. 
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Gemensamma utrymmen 
 
Tvättstugor 
I varje hus finns tvättstuga med tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp och mangel. 
Elströmmen är påslagen mellan kl. 07.00 – 22.00. 
 
På bokningstavlan utanför tvättstugedörren markerar du önskad tvättid. 
Bokningsknappen skall tas bort efter tvättidens slut. Håll bokad tid!  
 
Om du inte har påbörjat tvätten under första timmen har annan boende rätt att ta 
över den av dig bokade tiden. Detta kan dock undvikas om du sätter en lapp på 
bokningstavlan, där du meddelar att du kommer senare. 
 
Blöt tvätt får inte manglas. BH med stålbygel får ej läggas i trumman utan att först 
ha lagt i s.k. tvättpåse. 
 
Rengör noggrant maskinerna och lokalen innan du lämnar tvättstugan! 

 
Cykel- och barnvagnsrum 
Cykelrum finns i entré- eller souterrängplanet i varje hus. Barnvagnsrum finns i 
anslutning till entrén. I barnvagnsrummen får inte cyklar eller andra föremål 
placeras. Särskild nyckel kvitteras ut, kontakta styrelsen. 
Mopeder får inte placeras i cykel- eller barnvagnsrum utan styrelsens tillstånd. 

 
Entréer OBS! 
Det är inte tillåtet att placera cyklar, barnvagnar och dylikt i entréerna. Dörrmattor 
får ej läggas utanför lägenhetsdörrar. Entréer och våningsplan är utrymnings-
vägar vid brand och får inte blockeras. 

 
Samlingslokal 
Föreningen har en stor lokal med kök på Barks väg 14 med ingång från sydsidan. 
Lokalen används för sammankomster i föreningens regi men kan även hyras av Brf 
Bladets medlemmar för sammankomster i slutet sällskap, dock högst 100 personer. 
Porslin finns för 50 personer. Husdjur är ej tillåtna i lokalen. Boka genom 
kontaktperson för samlingslokalen (se anslagstavlorna i portarna och på 
föreningens hemsida). 

 
Övernattningsrum 
Föreningens medlemmar kan hyra övernattningsrum för tillfälliga gäster under 
högst tre nätter i följd. Rummen finns på entréplanet i husen Barks väg 6 och 12. 
Dusch finns i toalettutrymmet utanför gästrummet. Husdjur är ej tillåtna i rummen. 
Information och bokning: Se anslagstavlorna i portarna och på hemsidan. 
 
Utemiljö 
Mellan husen Barks väg 10 och Barks väg 12 finns en lekplats med gungor och 
sandlåda. Sommartid finns ett antal bänkar utplacerade i trädgården. 
Piskställningar för mattor och madrasser finns bakom husen på Barks väg 6 och 12. 
Vår och höst anordnas en utemiljödag, då vi gemensamt städar tomten, krattar löv 
m.m. Genom att delta på dessa dagar visar du ditt engagemang för föreningens 
utemiljö och bidrar till att hålla nere kostnaderna. 
Du är naturligtvis också välkommen att delta i underhållsarbetet i trädgården. 
 
Husdjur 
Husdjur ska, när de befinner sig på föreningens tomtmark, vara kopplade och under 
tillsyn. Självfallet får husdjur inte rastas på lekplatserna eller kolonilotterna. 
 
Det är djurägarens ansvar att övriga föreningsmedlemmar inte blir störda. För att inte 
skapa problem för dem med allergiska besvär är det inte tillåtet att ha husdjur i 
samlingslokalen eller gästrummen. 
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Ordning och säkerhet 
 

Anhörigregister 
Brf Bladets styrelse har upprättat ett register där medlemmar i föreningen om de så 
önskar kan anmäla anhörig eller annan person som styrelsen kan kontakta i en 
nödsituation. Endast styrelsen har tillgång till registret. 
 
Ordningsregler 
För gemensam trevnad har vi följande ordningsregler: 

Det är inte tillåtet att: 
- använda lägenhet eller andra av föreningens utrymmen för annat än avsett ändamål 

- störa grannar, särskilt inte efter kl.22  

- i lägenhet utföra arbete eller företa sig annat som till exempel genom hög ljudnivå kan 
vara störande för grannarna 

- vattna blommor på balkonger så att vatten rinner ner till grannen under. Balkonglådor 
ska vara placerade på balkongräckets insida. 

- på balkonger sätta upp s.k. eolsharpor eller andra föremål som avger ljud 

- i avlopp eller toalett spola ner olämpliga föremål som sanitetsbindor, kattsand, spackel 
m.m. 

- lämna vattenkran öppen även om vattnet är avstängt 

- skaka mattor, sängkläder el. dyl. från balkonger eller genom fönster 

- förvara brandfarliga varor på balkonger eller i förrådsrum 

- grilla över öppen eld eller med grillkol på balkonger och uteplatser 

- ställa barnvagnar, cyklar, leksaker eller andra föremål i entréer, våningsplanens 
korridorer eller källargångar eller lägga ut torkmattor utanför lägenhetsdörrar. Entréer 
och våningsplan är utrymningsvägar vid brand och de måste därför alltid hållas helt 
fria. Riskera inte dina egna familjemedlemmars eller dina grannars liv! 

- lämna dörr till entré, källare, tvättstuga, cykelrum etc. olåst 

- släppa hundar och katter lösa i området  

- röka i allmänna utrymmen, t.ex. hissar, trappor, källare, våningsplan m.m. 
 
- att elda inomhus 

 
 
Ljudintensiva arbeten 
Vid exempelvis reparation av lägenhet förekommer ofta moment som borrande och 
hamrande, något som kan störa övriga boende. Styrelsen har därför bestämt att 
sådana arbeten endast är tillåtna på följande tider: 
 
Måndag – fredag: kl. 08.00 – 19.00 
Lördag, söndag och helgdag: kl. 10.00 – 16.00 
 
 
Tips 
Sätt ”tassar” på dina möbler! Betonggolven leder ljud. 
Var återhållsam med apparater som ger extremt höga ljudvolymer, t.ex. spel i 
datorn, s.k. hemmabioanläggningar o.dyl. 
 
Föreningen har en borrhammare som kan lånas av medlemmarna.  
Kontakta styrelsen. 
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Parkering 
 
Parkeringsförbud 
Parkeringsförbud råder längs Barks väg (vägbana och trottoar) och på vändplanen 
vid If Skadeförsäkrings entré. 
 
Framför brandgrindarna råder likaledes parkeringsförbud. Brandmyndigheterna 
medger dock att bostadsrättshavaren ställer sin personbil framför brandgrinden till 
sitt hus i högst 15 minuter för i- och urlastning. 
 
Parkeringsövervakning 
If Skadeförsäkring och Brf Bladet har båda tecknat avtal med Q-Park om 
parkeringsövervakning. 
 
Boendeparkering dygnet om 
För parkering dygnet runt hyr Brf Bladet till sina medlemmar ut: 

50 platser i If Skadeförsäkrings garage 
27 platser inom kv. Axet (vid infarten till området) 
11 platser framför Barks väg 6–10 
  3 platser mellan If Skadeförsäkrings kontorshus och Barks väg 12–16 

 
Anmälan till kö för någon av dessa platser görs till Brf Bladets styrelse, parkeringsansvarig. 
Parkeringstillstånd erhålls av Bladets styrelse. 
 
För giltig parkering krävs: 

att du träffat skriftligt avtal om parkeringsplats 
att du placerar ett parkeringstillstånd, avseende din plats, väl synligt till vänster på 
insidan av bilens framruta. Är parkeringstillståndet inte placerat väl synligt i bilen 
riskerar bilägaren felparkeringsavgift. 

P-tillstånd skall återlämnas vid avflyttning. 
 
Gästparkering 
Några gästparkeringsplatser (utan avgift) finns på Axet. Kontakta den parkerings-
ansvarige för närmare information. 
Boende i Brf Bladet och tillfälliga gäster kan vid vissa tider parkera på följande platser: 

• Axet på platser märkta If 
• Drive-in-besiktningens parkering 
• If Skadeförsäkrings platser på parkeringsplatsen mellan If Skadeförsäkrings 

kontorshus och Barks väg 12–16 
 
Obs! För samtliga gäller att Gästparkeringstillstånd placeras väl synligt i framrutan på 
bilen. 
 
Var noga med att hålla de tider som anges nedan: 
 
Nattparkering från kl 17.00 till kl 07.15 följande dag 
Veckoslutsparkering från fredag kl 17.00 till måndag kl 07.15 
Helgparkering till följande vardag kl 07.15 

 
Parkering på dessa platser gäller för såväl boende i föreningen som för tillfälliga gäster. 
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Gästparkering 
Gästparkering medges dygnet om på fyra platser på parkeringsplatsen mellan If 
Skadeförsäkrings kontorshus och Barks väg 12–16. För detta ändamål disponeras 
platserna 8–11 som är skyltade Brf Bladet – Tillstånd erfordras. Platserna är 
avsedda endast för tillfälliga gäster och får INTE användas av boende i 
föreningen. 
 
Gästparkeringstillståndet med ditt lägenhetsnummer måste anbringas väl synligt 
på bilens instrumentpanel. Utan giltigt tillstånd riskerar bilägaren 
felparkeringsavgift. 
 
Dessa platser är avgiftsbelagda vardagar mellan kl 7-17. Observera att 
gästparkeringstillståndet fortfarande skall vara väl synligt tillsammans med 
betalningskvittot. Varje bostadsrättslägenhet tilldelas två gästparkeringstillstånd 
försedda med lägenhetsnummer. 
 
Vid överlåtelse av lägenhet överlämnas gästparkeringstillstånden till köparen vid 
dennes tillträde. 
 
Missbruk av gästparkeringstillstånd kan medföra att Brf Bladets styrelse beslutar 
om att dra in tillståndet. 
 
 
Parkering för hantverkare 
Hantverkare, som på ditt uppdrag utför arbete i din lägenhet, kan ställa sin bil på 
gästparkeringsplatserna under förutsättning att bilen ej upptar mer än 1 plats. 
Lämna ut Gästparkeringstillstånd till hantverkaren. Avgift vardagar kl 7-17.  
Ofta har hantverkaren bilen som verkstad och för att underlätta arbetet får 
hantverkare ställa bilen utanför entrén, dock med hänsyn till de boende och ev 
utryckningsfordon. Kontakta husvärd för öppning av grinden. Information med 
namn och telefonnummer skall finnas synligt i bilen. 
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Sopor och restprodukter 
 
Sopnedkast 
Sopnedkasten i husen mynnar i en sopkanal, som går från översta våningen och via en böj 
slutar i ett soprum på bottenvåningen. Soprum och sopkanal är ventilerade genom en fläkt 
längst upp i sopkanalen. 
  
• Sopnedkasten är endast avsedda för hushållsavfall som matrester, 

matförpackningar och liknande 

• Köksavfallet måste läggas i plastpåsar som knyts igen ordentligt 

• Föremål av glas eller glasskärvor får inte kastas i sopnedkasten 

• Inga lösa föremål får kastas ner 

 
Om något annat än angivet avfall kastas i sopnedkasten kan det bli stopp och soplukt 
spridas i husen.  
 
 
Returpappersrum 
Returpappersrum finns i varje hus och är till för tidningar, tidskrifter och annat rent 
returpapper. 
 
Kartonger av wellpapp ska läggas i grovsoprummet. Inte i returpappersrummen. 
 
Grovsoprum 
Grovsoprum finns på Barks väg 8. Vad som får läggas där framgår av hjälpredan på 
nästa sida. 
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Material Hantering Anvisningar 
Elskrot, telefoner, 
hushållsutrustn. 
handverktyg, TV, video, 
kameror, spel o.dyl 

Lämnas i grovsoprummet 
Barks väg 8 

Mindre skrot: placeras i 
plastbehållaren för elskrot. Större 
elskrot placeras i avbalkningen för 
elskrot. Ta bort ev. batterier 

Grovsopor, ex. små möbler, 
kläder, skor, plastför-
packningar, keramik, metall, 
trä, frigolit, julgran, böcker, 
tömda blomkrukor etc. 

Lämnas i grovsoprummet 
Barks väg 8 

Mindre saker läggs i plastsäck, 
kartong eller en kraftig kasse. Hela 
och rena kläder, skor, böcker och 
möbler kan skänkas till 
klädinsamling 

Stora möbler ex.vis sängar, 
soffor, fåtöljer och andra 
skrymmande möbler 

Får INTE ställas i 
grovsoprummet! 

Transporteras till 
återvinningsstation 

Returpapper: tidningar, 
tidskrifter m.m. (ej 
wellpapp) 

Lämnas i returpappersrum 
i resp hus 

Sprid ut materialet väl i 
behållaren. Kartonger ej av 
wellpapp skärs sönder så att 
bitarna kan läggas plant i 
behållaren 

Kartonger av wellpapp Lämnas i grovsoprummet 
Barks väg 8 

Skär upp kartongerna så att de 
kan läggas/ställas plant i den 
särskilda behållaren i 
grovsoprummet 

Byggavfall: ex. badkar, 
handfat, virke, gipsskivor, 
kakelplattor etc. 

Får INTE ställas i grov-
soprummet! 

Alternativ: SÖRABs 
återvinningsstation  

Hushållsavfall matrester, 
matförpackningar ej glas 

Läggs i plastpåse som 
kastas i sopnedkastet 

Knyt ihop påsen väl. Se till att det 
inte sticker ut något från påsen 

Glasburkar och 
glasflaskor 

Behållare finns bl.a vid ICA 
Bergshamra 

Ofärgat glas i en behållare, färgat 
glas i en behållare 

Andra glasföremål, 
inglasade tavlor etc, EJ 
flaskor, burkar 

Lämnas i grovsoprummet 
Barks väg 8 

Ställs på plats som är skyltad 
GLAS 

Glödlampor Lämnas i grovsoprummet 
Barks väg 8 

Läggs i separat behållare märkt 
glödlampor 

Lysrör o. energisnåla 
lampor (rörlampor) 

Lämnas i grovsoprummet 
Barks väg 8 

Ställs på plats som är skyltad 
LYSRÖR 

Hushållsmaskiner: spis, 
kyl, frys, diskmaskin, 
tvättmaskin 

Tas om hand av den som 
levererar/installerar dessa. 
Får INTE ställas i 
grovsoprummet! 

Alternativ: SÖRABs 
återvinningsstation 

Miljöfarligt avfall såsom 
färgrester, 
lösningsmedel, 
bilbatterier mm 

Lämnas till miljöstationen 
vid OK/Q8 Bergshamra 
Får INTE ställas i 
grovsoprummet! 

Nyckel hämtas vid kunddisken 
OK/Q8 

Små batterier Läggs i särskild batteriholk  Finns bl.a vid ICA Bergshamra 

Blommor, blomjord, 
krukväxter 

Läggs på komposten  Köksavfall får ej läggas i 
komposten 

 
SÖRABs återvinningsstation: Kvarnkullen, Enköpingsv 129, Sundbyberg 
 
Vägbeskrivning: Enköpingsvägen/E18 mot Rissne/Sundbyberg. Kvarnkullen ÅVC ligger på 
höger sida nära Rissnekorset.  
 
För öppettider, se www.sorab.se – klicka på Hushåll och välj sen återvinningscentral. 


