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MÅNADSBLADET 
Sista numret innan stäm-
man 2008. Hur många 
nummer det sen kommer 
att bli under året vet vi 

inte men tanken är att fortsätta med den 
här typen av information. På vår hemsida 
finns tidigare nummer av Månadsbladet 
att hitta under Bild & Textarkiv. Där 
finns för övrigt info om det mesta som 
rör föreningen.

Våren gick snabbt när den väl kom igång 
och det är redan försommar känns det 
som. Njut av blommorna, i vår egen 
trädgård finns just nu både tulpaner och 
blommande hägg samtidigt.

Ann Nyström
Informationsansvarig

Föreningsstämma 8 maj kl 18
Kallelse till stämman har delats ut till 
samtliga och vi hoppas deltagandet blir 
stort. På stämman ges tillfälle till extra 
information och efter årsmötesförhand-
lingarna bjuder föreningen på mat och 
dryck. Ett trevligt tillfälle att träffa andra 
medlemmar i Bladet.

Välkomna! 

Lägre månadsavgifter
Som nog har framgått av beloppet på 
inbetalningsavierna sänktes månadsavgif-
terna med ytterligare 3% från och med 
kvartal 2. Beslutet togs på ett extra styrel-
semöte i slutet på februari.

Blommande kolonilott, foto Inger Ilebrand
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ComHem
Enligt tidigare info hade vi för avsikt att 
teckna nytt avtal med ComHem. När det 
sedan visade sig att skillnaden inte var till-
räckligt bra och att det i nuläget är osäkert 
om vilken leverantör som erbjuder den 
bästa lösningen beslöts att avvakta. Upp-
följning kommer att göras längre fram.

Skyltning av Barks väg
if kommer att komplettera skylten vid 
infarten till vårt område med texten Barks 
väg. I avvaktan på den nya skylten är en 
tillfälligt lösning på plats.

Ny adress
Föreningen har sagt upp postboxen vid 
Bergshamra torg och har numer egen 
postlåda i soutterängplanet Barks väg 
12. Adress till föreningen är: Brf Bladet,  
Barks väg 12, 170 73 Solna. Du som vill 
lämna brev/meddelanden till föreningens 
styrelse kan också använda postlådan.

Kopiator
Nytt avtal har tecknats med Canon för 
en uppdatering av kopieringsmaskinen. 
Den nya maskinen är snabbare och har 
fler funktioner, något som kändes väldigt 
praktiskt bl.a vid kopiering av årsmötes-
handlingarna.

Anticimexbesiktningen
Den besiktning som genomfördes i början 
på mars har nu dokumenterats och proto-
kollen kommer att delas ut i brevlådorna. 
Besiktningsprotokollet är en viktig hand-
ling för kontroll och ev. åtgärd. Vid för-
säljning av lägenhet är protokollet ett bra 
informationsdokument.

Information på engelska
Informationsskriften om vad som gäller i 
föreningen finns nu översatt till engelska. 
Dokumentet finns att hämta på hemsidan 
under Regler & Anvisningar. Den svenska 
versionen finns också att hämta.

Bl.a finns info om vad som gäller för 
grovsoprummet och vi uppmanar alla att 
läsa på. Det är fortsatta problem med hur 
och vad som slängs! T.ex skall det i behål-
laren för kartong inte läggas något annat. 
Det är dock rätt ofta vi får flytta andra 
sopor till rätt plats; krukor, hushållssopor, 
diskbänkar, glas och porslin mm, skärp-
ning!

Samlingslokalen
Vår samlingslokal behöver fräschas upp 
och några har anmält sitt intresse att vara 
med om planeringen. P.g.a tidsbrist har 
jag dock inte hunnit med att planera in 
träff med gruppen. Det kommer att kallas 
till träff under maj månad.

Ann Nyström

Parkering
P-plats 19 är uthyrd till medlem och SLB 
parkerar på våra gästparkeringsplatser 
med tillstånd.

Det finns lediga platser på Axet men 
till garaget är det kö. Kontakta köansvarig 
i styrelsen om du är intresserad.

Balkonginglasning
Den som tänker glasa in balkongen skall 
ha godkännande från styrelsen och därför 
göran en anmälan. Föreningen har gene-
rellt byggnadslov som gäller viss tid.
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Extra P-platser för besökare
För tillfällig parkering under minst ett 
dygn i samband med besök på Barks väg 
kan parkeringsplats på Axet upplåtas.

I så fall måste styrelsens ansvarige för  
parkeringsfrågor kontaktas eller, om 
denne inte är tillgänglig, annan styrelse-
ledamot, som tillhandahåller erforderligt 
parkeringstillstånd.

Vårstädningen
Tack alla som var med och gjorde en fan-
tastisk insats vid vårstädningen den 26 
april. Det blev mycket gjort och tillsam-
mans sparar vi pengar åt föreningen.

Ökade kostnader för repara-
tion av mangel
Den som använder mangel i tvättstugan 
skall följa instruktionen som finns upp-
satt i anslutning till mangeln. Observera 
att man inte skall backa mangeln för att ta 
ut textilierna. Använd frikoppling istället, 
se instruktionen.

Var rädd om trädgården
Våra planteringar, i synnerhet de nya 
områdena vid Barks väg 12-16 utsätts för 
onödiga påfrestningar som inte är bra för 
de spirande plantorna. Vi kan tyvärr inte 
göra mycket åt vad andra människor gör 
men vi skall definitivt inte själva bidra till 
problemet genom att ta ”genvägar”. Det 
händer också att det slängs papper och 
annat skräp i buskagen vilket inte är ok!

Vårstädning  den 26 april




