
Föreningsstämma 3 maj
Väkommen till samlingslokalen på baksidan 
av Barks väg 12 kl 18

Kallelsen har delats ut till samtliga och vi 
hoppas att så många som möjligt deltar 
på stämman.

Måltid serveras efter mötet.

I kallelsen till årsstämman medföljde 
kopior på motioner till stämman inklu-
sive styrelsens yttranden. I yttrandet för 
motion nr 11, ”förslag till stadgeändring”, 
första stycket, sista meningen inom paren-
tes; här har ordet inte fallit bort vilket ger inte fallit bort vilket ger inte
en felaktig innebörd i svaret. Det skall 
således vara: Obs! detta problem gäller 
inte endast Barks väg 16.

Ett förtydligande ang vilka våningar som 
avses: Det är det två översta våningarna i 
respektive hus.

Bilaga till motionen med uträkning av 
andelstal kan fås hos: 
Ann Nyström, Barks v 10, tel 655 10 23, 
and@bredband.net.

Informationsblad om och av 
Brf. Bladet i Solna
Informationsutskottet
/Ann Nyström

Föreningens adress
BRF. BLADET
Box 7134 
170 07 Solna
E-post brf.bladet@bredband.net
Hemsida www.brfbladet.se
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MÅNADSBLADET
Detta blir det sista 
månadsbladet från den  
sittande styrelsen.

Sammanfattningsvis har vi givit ut 5 nr 
och vi hoppas tidningen är till glädje och 
nytta. Förutom tidningen har föreningen 
också en egen hemsida, som nog alla vet 
vid det här laget, www.brfbladet.se. Vi 
hoppas att all nödvändig information når 
ut till alla och utöver detta försöker styrel-
sen svara på frågor från medlemmar som 
hör av sig. Det fi nns också möjlighet till 
kommunikation vid våra informations-
möten och övriga sammankomster.
Har du tips och idéer om information 
och vad som kan bli bättre så tag kontakt 
med mig. Vi ses väl på årsstämman!

Ann Nyström
Informationsutskottet

Droppande radiatorer ger 
ingen ersättning
I HSB´s tidning uppdraget/mars 2007 
står att läsa om en rättstvist ang en vatten-
skada från en läckande radiator. Lägen-
hetsinnehavaren hade varit bortrest och 
under tiden hade vatten droppat från en 
skadad nippel på elementet och förstört 
parkettgolvet. Tvisten gällde vad som 
räknas till vattenledningsskada (som för-
eningen ansvarar för) och i beslutet från 
HD fastslogs att radiatorer ej räknas som 
vattenledning. I detta fall kostade nytt 
golv drygt 45 000 kronor.

Slutsats; det är viktigt att ha rätt försäk-
ringar vad gäller bostadsrättstillägg och 
hemförsäkring med ansvarstäckning.

En vädjan om hänsyn!
Att kasta ner en soppåse från de övre 
våningarna klockan 24 på natten kan inte 
vara nödvändigt.

Vid upprepade tillfällen har jag störts av 
att det slängs sopor i sopnedkastet mitt i 
natten. Betänk ljudet när påsen hamnar i 
tunnan som står där nere. Mer än en gång 
har jag blivit väckt av det ljudet! 

Även om nätterna ibland måste anvädas 
för hushållsarbete så måste inte soppåsen 
slängas direkt, ställ den innanför ytterdör-
ren och kasta den nästa morgon istället så 
behöver du inte störa dina grannar.

Lill Carlsson, vån 2 i 8:an

SLB´s tjänster i lägenhet
När du beställer service i egen lägenhet 
kommer SLB att fakturera kostnaden 
till din adress. Om tjänsten tillhör det 
ansvarsområde som föreningen skall stå 
för skall du kontakta styrelsen som avgör 
vem som är betalningsskyldig och betalar 
tilbaka pengarna till dig. 

Vad som gäller framgår av skriften 
”Vem skall underhålla bostadsrätten?” som 
alla medlemmar har fått. Observera att 
det efter stadgeändringen 2005 togs fram 
en tilläggsinformation ”Stadgeändring 
bilaga”. Den fi nns tillsammans med före-bilaga”. Den fi nns tillsammans med före-bilaga”
ningsstadgarna upplagd på vår hemsida 
under rubriken Stadgar & Lagar. Har du 
ej kvar informationen kan du kontakta 
styrelsen för ett nytt exemplar. 
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Information från styrelsen
Ekonomi
Den ekonomiska förvaltningen sköts 
numer av HSB förvaltning. Vad som gäller 
för avgiftsbetalning har tidigare informe-
rats men har du frågor kan du kontakta 
någon i styrelsen för mer information.

Parkering
Parkeringskö till utomhusparkering på 
Axet och garaget hos if handhas av Bladets 
styrelse, ansvarig är Bengt Lundell.

Radonmätning och legionellakontroll
Radonmätningen är avslutat och analysen 
visar att samtliga mätningar ligger under 
gränsvärdet. Ytterligare mätningar längre 
upp i husen är därför ej aktuell.

Legionellaproverna var helt godkända.

if´s kylanläggning
Sommartid innebär oljud för många med-
lemmar som störs av kylanläggningen vid 
garagenedfarten. Styrelsen har tidigare 
kontaktat if och påtalat problemet med 
störningar, framförallt nattetid men det 
har ännu inte lett till åtgärd. Därför skall 
nu Miljö & Hälsa inom Solna kommun 
kontaktas.

Sophantering
När sopkarusellerna togs bort och det nya 
systemet med vagnar infördes fi ck Evert 
Holm i uppgift att se till att vagnarna skif-
tas så att det inte blir stopp i nedkasten. 
I och med att Evert slutar sitt uppdrag 
måste en efterträdare utses. Om det blir 
någon i föreningen eller om vi anlitar SLB 
är inte klart. 

Alternativet till det system vi har är att 
plombera sopnedkasten vilket innebär att  
soporna måste bäras ner till soprummet.

Vår trotjänare Evert slutar 
som vicevärd fr.o.m 1 juli
Efter många år som vicevärd har Evert sagt 
upp sig från uppdraget i Bladet.

Ingen är väl så välinformerad om vad som 
hänt och händer i och kring våra fastig-
heter som Evert Holm. Efter många år i 
styrelsen och därefter som vicevärd har 
kunnandet om husen, trädgården, el- och 
vatten, tvättstugor, undercentralen, vär-
mepumpar, hissar, sophantering och inte 
minst om de boende i föreningen vuxit 
till ett stort arkiv. 

Vem som skall ersätta Evert när han 
slutar från halvårsskiftet är ännu inte klart 
men det fi nns olika alternativ som styrel-
sen tittar på.

Gräsklippning
Bl.a har Evert ansvarat för gräsklippningen 
och kanske fi nns det någon i föreningen 
som är intresserad av att överta uppgiften 
som gräsklippare fr.o.m 1 juli. Hör i så fall 
av dig till styrelsen.

Materialförvaltare
Även denna uppgift har Evert skött och 
kanske fi nns det en efterträdare inom för-
eningen. Uppgiften innebär ansvar för 
förrådet och redskap.
Mer information om uppdragen fås av 
styrelsen.
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Avgiftsbelagd Parkering
Platserna framför Barks väg 12-16 är nu för-
sedda med P-automat.

CarPark sköter anläggningen och intäk-
terna delas lika mellan CarPark och 
Bladet. Nu är det inte därför vi låtit sätta 
upp en automat, förtjänsten är rätt blyg-
sam. Förhoppningen är istället att endast 
de med giltigt gästparkeringstillstånd från 
Bladet skall använda P-platserna och där-
igenom frigöra platser för Bladets gäster. 
Vi har observerat att några av Bladets 
medlemmar använder gästparkeringen 
för eget bruk, dygnet om, vilket defi nitivt 
inte var meningen, skärpning!

Avgift vardagar mellan kl 7-17
Gästparkeringstillstånd krävs dygnet om 
alla dagar.

Nya P-platser B.v. 6 och 8
På infomöte den 15 februari bestämdes 
att vi på försök skall utöka P-platserna vid 
Barks väg 6-10. Som tidigare meddelats 
är vi tvugna att hitta en lösning på pro-
blemet med alltför få platser och att if vill 
ha tillgång till fl er platser under dagtid på 
Axet. Förberedelser pågår.

Föremål i trapphusen
Du vet väl att det på grund av brand-
säkerhetsskäl inte är tillåtet att förvara 
barnvagnar och annat som kan försvåra  
utrymning vid en ev. brand. Ej heller 
brännbara föremål som tidningar mm. 
Vid inspektion av Räddningsverket kan 
nedslag leda till vite för föreningen.

Trädgården
Gräsytor
Kalkning av gräsytor har gjorts med 
bravur av ett 10-tal personer. Även kalk-
salpeter har tillförts. Allt i hopp om att 
våra gräsytor skall bli bättre. Mossan har 
tagit ett allt större grepp om mattorna och 
det kommer inte att kunna bli helt bra 
utan vertikalskärning, krattning, topp-
dressning, gräsfrö och en kontinuerlig 
skötsel. Det är mycket skugga på de fl esta 
av våra gräsytor och vi får nog acceptera 
att det inte ser ut som en villaträdgård.

Förnyelse av framsidan Barks v 12-16
Företaget Trädgårdsmästarn´ i Bromma 
som fått i uppdrag att utföra arbetet  är i 
full gång. Vi hoppas på förståelse för lite 
oreda under arbetets gång men naturligt-
vis kommer gångarna att hållas så rena 
som möjligt så vi kan ta oss fram utan 
att få lera på skorna. Tanken är att vi sen  
själva skall plantera buskar och perenner 
på ytorna som färdigställs av Trädårds-
mästan´.

Gångvägen på baksidan av Bv 12-16
En alternativ lösning som innebär betyd-
ligt lägre kostnad än tidigare förslag har 
tagits fram. Grusgången behålls men rätas 
ut något så att det går att komma fram 
med transporter.

Vårstädning 28 april
Samling kl 10 utanför samlingslokalen på 
baksidan av Barks väg 12. Tillsammans 
gör vi fi nt i trädgården och ca kl 12 blir 
det fi ka med smörgås.
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Grovsoprummet i 8´an
Observera att soprummet ej är till för sopor 
som skall slängas på kommunens sopåter-
vinningsplats, miljösopstation eller återvin-
ningskärl som bl.a fi nns utanför ICA.

T.ex glas av alla slag får ej slängas i grov-
soprummet, använd sopåtervinningen vid 
ICA eller annan återvinningsplats.

Färgburkar hör inte heller hemma 
bland grovsoporna. De skall slängas på 
ex.vis miljösopstationen vid OK/Q8.

Det fi nns en separat vagn till höger om 
elektroniksoporna som är avsedd för kar-
tonger -och inget annat.

Blommor och jord kan slängas på 
komposterna bakom 6-8 eller intill kolo-
nilottsområdet.

Trivselklubben Höstlöven
Heldagsutfl ykt torsd 31/5 till Reijmyre 
Glasbruk.

Guidning på bruket. Lunch – hyttsill – 
tillsammans med glasbrukskocken,
eftermiddagskaffe på Cafè Annorlunda.
Kostnad 490 kr (betalas på bussen)
Anmälan senast den 15 maj på anslag i 
portarna.

Höstens planerade månadsmöten:
24 september - Månadsmöte
29 oktober - Månadsmöte
26 november - Månadsmöte
12 december - Månadsmöte

Du som är nytillkommen medlem i Bladet 
och är 60+, tag kontakt med Höstlöven. 
Kontaktpersoner: sekreterare Runo Karls-
son, tel 655 10 65 eller någon annan i sty-
relsen. Mer info om Höstlöven fi nns på 
hemsidan www.brfbladet.se/Höstlöven.

Grillsäsongen är här!
Visst är det trevligt och gott att grilla nu 
när värmen har kommit. Vi påminner om 
att det ej är tillåtet att grilla på balkong 
eller altanplats. Använd istället den fi na 
grusrundeln med trädgårdsmöbler som 
fi nns intill kolonilottsområdet på bak-
sidan av Barks väg 12. Har du långt till 
platsen och föredrar gräsmattan så tänk 
på att ställa grillen tillräckligt långt ifrån 
huset så inte dina grannar blir störda.

Tvättstugorna
På förekommen anledning måste vi åter 
påpeka att det inte är tillåtet att tvätta 
s.k. bygel-BH i tvättmaskinerna utan att 
de först läggs i särskilda tvättpåsar. Det 
händer alltför ofta att stålbygeln fastnar i 
trumman. Onödiga reparationer och för-
störda kläder för grannarna!

Använder du korgarna för transport till 
och från lägenheten skall de ovillkorligen 
ställas tillbaka i tvättstugan så fort du är 
klar.

Festlokal!
Du vet väl att vår fi na samlingslokal kan 
hyras för fest och annat. 
Bokning: Rakel Lundgren tel 85 34 72,
Britta & Kerstin Andersson tel 85 21 17

En ny stereoanläggning har inköpts till En ny stereoanläggning har inköpts till En ny stereoanläggning
samlingslokalen. Den är av modernare 
typ och hanterar inte tape. Övriga media 
fungerar bra och det fi nns USB-anslut-
ning för MP3-spelare mm.



www.brfbladet.se

Konstvisning
Gun Wallén visar sina fi na akvareller i 
samlingslokalen lördag den 5 maj kl 13-17
samt söndag den 6 maj kl 12-16.




