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MÅNADSBLADET 
Den här gången innehål-
ler Månadsbladet blan-
dad information från de 
tre senaste månaderna.

Senast Månadsbladet innehöll informa-
tion om styrelse, husvärdar, felanmälan 
etc. var i juninumret och har du inte kvar 
den kan du antingen hämta den som PDF 
på vår hemsida www.brfbladet.se eller 
kontakta mig så tar jag fram extra nr.
Informationen finns även uppsatt på 
anslagstavlan i portarna. 

Kontakt med styrelsen sker enklast med 
e-post: brf.bladet@bredband.net.

Ann Nyström
Informationsutskottet

Gamla och trasiga cyklar
Vi har tidigare skrivit om gamla cyklar 
som tar upp plats helt i onödan och tyvärr 
har vi anledning att påminna.

Alla gamla cyklar som ej används längre 
skall snarast tas bort. På kommunens sop-
återvinningsplats Kvarnkullen på gamla 
Enköpingsvägen 129 kan du bli av med 
dem gratis. Öppettider: Måndag - onsdag 
12 - 20, Lördag- söndag   9 - 15

Det ej är tillåtet att slänga cyklar i vårt 
grovsoprum.

Observera att det gäller samtliga cyklar, 
även de som står fastlåsta utomhus, t.ex 
framför 10`an!

Viktig information om 
spiskåpor!
Ventilationen i våra lägenheter sker till stor 
del via spiskåporna.

Om någon installerar kolfilter- eller  
motordriven spisfläkt istället för de av 
föreningen installerade köksfläktarna, har 
detta en negativ inverkan på hela venti-
lationen i lägenheten. Dessutom stör en 
sådan fläkt ventilationssystemet i hela 
fastigheten.

Det är därför ABSOLUT FÖRBJUDET 
att installera egen typ av spiskåpa om 
detta inte har godkänts av styrelsen.

Kontakta i första hand Evert Holm eller 
Anders Carling om du har frågor om detta.

Tänk på att följa den instruktion för ren-
göring av fläkten som du fick i samband 
med installationen och var försiktig så att 
inte reglagen påverkas.

Styrelsen

Vi passar på att hälsa alla nya boende 

i Brf Bladet välkomna till vår förening 

och önskar alla en riktigt 

God Jul & ett Gott Nytt År!
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Höststädning i Trädgården
Städdagarna genomfördes som vanligt av 
ett gäng entusiastiska medlemmar och 
resultatet har väl alla beskådat.

Vid det första städtillfället fanns det inte 
så många löv att kratta, den milda hösten 
lurade löven att sitta kvar ovanligt länge 
men en hel del hamnade till slut i kom-
posterna.

Möbler togs in och planteringskärlen 
utanför entéerna tömdes och ställdes in 
för vinterförvaring. Rabatter förbereddes 
för vintern och en hel del skräp plockades 
bort.

Till de tyngre jobben hörde definitivt 
sållning av kompostjord. De som jobbade 
med detta hade nog träningsvärk dagen 
efter.

Vid gungplatsen gjordes en rejäl insats 
med krattning och omflyttning av sanden 

och de tidigare groparna under gungorna 
är borta. Vi hoppas att det är till glädje 
för barnen.

De staket som tidigare tjänat som stopp 
för ev. ginare innan våra häckar  hade vuxit 
till sig togs bort av starka armar. Stolparna 
var delvis gjutna och det var rätt många 
plankor och spikar som togs ner resp ur.

Flaggstången fick en ny knopp sedan 
den förra lossnat i höststormen och samti-
digt rengjordes stången. Du vet väl att du 
vid högtidsdagar kan begära flaggning 
hos Sune Holgersson, tel 85 89 39 eller 
Rune Karlsson, tel 85 20 68. 

Tack alla som deltog och gjorde städda-
garna till trevliga sammankomster och 
samtidigt bidrog till föreningens goda 
ekonomi.

Mark & Trädgårdsutskottet
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Illustration över utökad parkeringsplats sedd ovanifrån
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Nya Parkeringsplatser
På informationsmötet den 28 sept informe-
rades om nya P-plaser inom Bladet.

De p-platser vi har möjlighet att hyra i 
garaget räcker inte till och det är f.n 
ganska lång väntetid, liksom för de hus-
nära platserna på Barks väg. Den stora p-
platsen Axet vid infarten till Barks väg har 
dock plats för nya bilägare. Flera av dem 
som hyr på Axet står också i kö för byte 
till garage eller husnära plats.

If´s egna p-platser 
räcker inte till för deras 
anställda och kunder 
och vi har däför fått 
veta att if vill kunna 
disponera ytterligare
platser på Axet under 
dagtid mot att vi får fort-
sätta att använda plat-
serna vid Barks väg och 
intill kontoren på kvällar, 
nätter och helger utan 
kostnad. Den egentliga 
kostnaden som f.n. ej tas 
ut är 10 000 kr/år.

Styrelsen anser att det 
är viktigt att tillgodose 
medlemmarnas öns-
kemål om kvälls- natt- 
och helgparkering och 
har därför undersökt 
möjligheten till utökat 
antal platser på den 
egna tomten. För att
kunna ”släppa” platser 
på Axet under dagtid 
behöver vi utöka antalet 
egna platser.

De befi ntliga ytorna mellan Barks väg 6-8 
samt 8-10 skulle kunna utökas med ytter-
ligare 2 platser, sammanlagt 4 platser.
Styrelsen föreslår att det inom dessa 
befi ntliga stenbelagda ytor skapas plats för 
ytterligare två bilar. Motorvärmaruttag 
ansluts till befi ntliga. In- och utfart sker 
från Barks väg direkt in till de nya plat-
serna närmast husen. Bilarna på de nya 
platserna kommer att stå mitt emot de två 
yttre bilarna, som i sin tur fl yttas längre ut 
mot gatan. Alltså front mot front.  
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Sopor
Förutsättnigen att vi skall kunna fortsätta 
med eget grovsoprum till en rimlig kost-
nad är att alla följer de anvisningar som 
gäller för vad som får slängas och var det 
skall placeras. 

Hushållssopor som slängs i sopnedkastet 
skall vara förslutet i plastpåse eller mot-
svarande. Det är ej tillåtet att kasta glas 
och lösa föremål. Det händer att ej ihop-
slagna kartonger och annat skrymmande 
slängs ned vilket skapar stopp. 

Det är inte kul att behöva tjata om 
detta men det finns tyvärr anledning, 
skärpning!

Våra flitigaste trädgårds-
mästare, Vibeke och Gunborg
Styrelsen har uppmuntrat de fantastiska 
arbetsmyrorna med presentkort på Ulriks-
dals Wärdshus och vi hoppas det blir till 
glädje och belåtenhet.

Sköna spegeleffekter i Vibekes trädgård

Synpunkter har redan inkommit till styrel-
sen och bl.a finns viss oro för att avgaser 
skall tränga in i lägenheterna. Vi bedömer 
inte att det skulle bli en märkbar ökning 
av avgaser med ytterligare två bilar. 

Tomgångskörning mer än 1 minut är 
inte tillåtet och då p-platserna har motor-
värmaruttag kommer start av motorer 
och uppvärming av kupéer att kunna ske 
snabbt och smidigt.

Den som har frågor om parkeringen kan 
höra av sig till Ann Nyström som samlar 
in underlag för vidare handläggning. ◊

Avgiftsbelagd parkering
Gästparkeringsplatserna mellan Barks väg 
12-14 och if kommer att avgiftbeläggas. 
Parkeringsautomat sätts upp för samtliga 
platser och betalning krävs för tiden 07-
17 vardagar.

Fågelbad med stengroda
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Trivselklubben Höstlöven
Höstens sista månadsmöte för i år:
11 december kl 17
Luciafirande.
På sedvanligt sätt kommer Lucia på 
besök. Dessutom får vi besök av äldreom-
budsmannen i Solna, Birger Nord.
Kaffe med lussekatt och pepparkaka ser-
veras, kostnad 25 kr.

Vårens planerade månadsmöten, program 
presenteras senare.

29 januari - Månadsmöte
26 februari - Månadsmöte
26 mars - Månadsmöte
23 april - Månadsmöte

Teaterbesök på Dramaten - 13 december 
”Lång dags färd mot natt”

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 
styrelsen. Se mer info på hemsidan www.
brfbladet.se/Höstlöven.

Program finns på föreningens hemsida 
www.brfbladet.se / Höstlöven.

Balkonginglasning
Föreningen har fått nytt bygglov för bal-
konginglasning. Det gäller i 5 år och skall 
användas vid varje ny inglasning. Innan 
du beställer inglasning, kontakta styrelsen 
så det blir korrekt med bygglovet.

Höstlövens styrelse
Ordförande
Anita Alström
Barks väg 8, Tel 655 01 58

Vice Ordförande
Eva von Usslar

Sekreterare
Runo Carlsson
Barks väg 8, Tel 655 10 65

Kassör
Lars-Åke Flood

Övriga ledamöter
Leif Andersson
Staffan Zetterqvist
Solveig Walles

Suppleanter
Hans Ardelius
Sixten Ahlsmo
Märta Lindberg

Revisor
Irma Karlsson

Revisorssuppleant
Ulla Hoffman

Annonsera gratis på Bladets
hemsida
Det mesta kan annonseras på vår Anslags-
tavla, gå in på www.brfbladet.se och klicka 
på Anslagstavlan i menyn så ser du vad 
som gäller. Enklast mailar du din annons 
direkt till ann@andesign.nu.
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Anteckningar från de 
senast styrelsemötena
Mark & Trädgård
Upphandlingen av förnyelsen av fram-
sidan Barks v 12-16 har avslutats och vi 
hoppas att arbetet kommer att kunna 
genomföras under våren 2007.

Beläggning av gångvägen på baksidan 
är under utredning. De inkomna offer-
terna var på ett betydligt högre belopp 
än vad budgeten tillåter. Förmodligen 
behålls grusbeläggningen på den något 
uträtade gången. Lyktstolpar flyttas och 
en del växter tas bort.

Orienteringsskyltning för Barks väg
Efter kontakt med if hoppas vi nu på att 
den befintliga skylten intill portalen vid 
6´an kompletteras med texten Barks väg.

Samlingslokalen 
Förutom den tidigare inköpta högtalaran-
läggningen har nu även nya gardiner och  
stolar inköpts.

Fastighet/Underhållsplan
Nytt utkast till underhållsplan kommer 
att utarbetas med utgångspunkt från att 
de åtgärder som enligt tidigare plan flyt-
tats till 2012 kommer att återinföras till 
åren 2007 och 2008 då det visat sig att 
åtgärderna under dessa år inte kommer 
att bli så kostnadskrävande.

Rengörning och viss ommålning  
kommer att ske i entréplanen i alla hus.

Ekonomi
Bladet´s intäkter följer i huvudsak budget, 
de månatliga kostnaderna däremot har 
ökat något jämfört med budget. De sats-
ningar som var planlagda och budgete-

rade för förnyelse av vår trädgård har dock 
inte kunnat genomföras under året. Det 
innebär att ett större överskott kommer 
att överföras till nästa års verksamhet för 
förnyelse av trädgården.

De lån som omsatts under hösten har 
blivit bra placerade till låga räntor.

Förtydligande av information:

Nyckelansvarig inom föreningen är 
Anders Carling, Barks v 10.

Ansvarig för Parkeringsplatser är 
Peter Fischbach, Barks v 16.

Högtalaranläggning
Föreningen har numer en s.k. PA-anlägg-
ning, ett högtalarsystem med trådlösa 
mikrofoner. I kombination med hyra av 
samlingslokalen kan anläggningen ingå. 
Vilken chans till scenuppträdande!

Lokalen bokas hos:
Rakel Lundgren tel 85 34 72
Britta & Kerstin Andersson tel 85 21 17

Husvärdar
Arbetsuppgifterna för våra husvärdar skall 
ses över och erfarenheter och synpunkter 
kommer att diskuteras på nästa husvärds-
möte. Har du som boende synpunkter 
och förslag är du välkommen att kontakta 
Anki Gützkow som är styrelsens ansvarige 
för kontakten med husvärdarna.



Adventskaffe 3 dec
Årets adventskaffe samlade ca 55 gäster 
som bjöds på hembakade lussebullar (tack 
Anki), pepparkakor, kaffe och glögg.
Tack till alla som var med och jobbade!

Styrelsen
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Höstlövens ordförande Anita Alström uppvaktade Rakel Lundgren som fyllt 80 år

Trevlig stämning runt fikaborden


