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MÅNADSBLADET DECEMBER 
Det lackar mot Jul även om 
det fortfarande mest är grönt 
utomhus. En fördel med att 
vintern dröjer är dock att vi 

får lägre kostnader för uppvärmning.
Året är till ända och ett nytt, förhopp-

ningsvis gott nytt år väntar. Vi har under 
året haft många överlåtelser och passar 
här på att hälsa nytillkomna medlemmar 
välkomna till föreningen. 

Fr.o.m årsskikftet avgår jag i styrelsen. 
Men jag kommer att fortsätta jobba med 
Månadsbladet och hemsidan.

Ann Nyström
Informationsansvarig

Vill du också ha en dekal att sätta på brev-
lådan ?

Två versioner av dekalen finns: 

INGEN REKLAM - TACK! 

INGEN REKLAM - TACK!
Men gärna IKEA-katalogen 

Hör av dig till någon i styrelsen så får du 
en dekal droppad i din brevlåda.

God Jul
&

Gott Nytt År

Släck ljusen!
December månad är den månad då flest 
bränder i hemmen sker och levande ljus 
är den vanligaste orsaken. 

De enklaste och bästa tipsen för att julen 
ska bli just så där härlig som vi vill minnas 
den utan att en förödande brand förstör 
hem och liv:

•  Se till att ni har en brandvarnare hemma 
och testa den med jämna mellanrum 
genom att trycka på testknappen.

•  Ha alltid en brandsläckare hemma, 6 kg 
pulversäckare rekommenderas.

•  Släck ALLTID levande ljus när ni lämnar 
rummet. En enkel regel är att den som 
tänder släcker.

•  Använder ni ljusstakar, ta bort alla 
brandfarliga dekorationer.

•  Barn ska aldrig vara ensamma med 
levande ljus.

•  Julgransbelysning, adventsstjärnor och 
elektriska ljusstakar ska alltid vara 
kopplade till en timer eller att man 
drar ut stickkontakten ur vägguttaget. 
Släck aldrig genom att bara skruva ur en 
lampa!

•  Om det börjar brinna på spisen – kväv 
elden med en filt, ett lock, en plåt eller 
matta, använd INTE vatten.

Om ni måste utrymma hemmet, är vår 
återsamlingsplats utanför if´s huvudentré 
på Barks väg.



kattsand, aska, blöjor, krukväxter (absolut 
inte blommor med jord), papper.

Syftet med insamlingen är att bidra till en 
bättre miljö. Samtidigt sparar det pengar 
åt föreningen genom minskad sopmängd.

Visste du att varje brun soppåse ger biogas 
som räcker till 2,5 km färd med bil!

Vill du också vara med? -Kontakta ordf 
Göran Lif för mer information.

Får vi ha avfallskvarn?
Solna Vatten AB säger idag nej till avfalls-
kvarn. Det beror framförallt på att Käppala 
ligger så pass långt bort att matavfallet har 
förlorat sin näring före det har kommit 
fram. Stockholm Vatten räknar också med 
mycket driftstopp om matavfallet hamnar 
i ledningarna, då dessa inte är dimensio-
nerade för matavfall. Avfallskvarnar kostar 
dessutom mycket pengar att köpa och 
installera. För vidare diskussion, kontakta 
Solna Vatten AB, 08-734 20 00.

Papper och julgranar
Juletid innebär extra mycket papper som 
skall slängas. Skulle det vara fullt i pap-
persrummen så ber vi dig vänta med att 
slänga till efter tömningen. 

När julgranen så småningom skall 
slängas kommer Solna stad att ha en 
insamlingsplats i Bergshamra. Mer info 
kommer att finnas på Solna stads hem-
sida och i lokaltidningen Mitt i Solna. 

Tack för maten!
Det är vad Solna stad kallar projektet med 
insamling av matavfall som blir till biogas. 
Den 5 dec hade vi besök av Jenny Särnholm 
från Solna stad som entusiastiskt berättade 
hur det hela går till. 

Enkäten som tidigare gått ut gav ett klart 
positivt gensvar och de flesta som tidigare 
anmält intesse att delta fick sitt ”sop- 
paket” på plats under informationskvällen. 
Övriga kan ta kontakt med ordf. Göran 
Lif. Vi hoppas också att fler medlemmar 
vill delta och vi beställer fler paket till den 
som är intresserad. 

Hur går det till?
Insamlingen beräknas komma igång 
veckan före jul, alltså vecka 51 som börjar 
månd 19 dec. Nya lås har monterats till 
soprummen och det är samma nyckel 
som går till returpappersrummen. I varje 
soprum finns ett brunt sopkärl där du 
skall lägga den tillslutna bruna påsen. 
Observera att det är endast den speciella 
bruna soppåsen som kan användas för 
insamling av matavfallet, systemet funge-
rar inte med andra påsar. Skulle det bruna 
sopkärlet vara full skall du istället slänga 
påsen i något av de gröna sopkärlen. Vik-
tigt är att du försöker behandla avfallet 
så att det är så torrt som möjligt, det gör 
också att påsen inte läcker.

Exempel på matavfall som kan lämnas:
Grösaksblast, fruktskal och skrutt, ägg-
skal, matrester, snittblommor, hushålls-
papper, kaffesump och tepåsar, kött-, 
fågel- och fiskrens.

Exempel på sånt som inte kan lämnas:
Plastpåsar, tuggummi, snus och cigaretter, 
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Underhållsplan
Den ekonomiska grunden för förbätt-
ringar och underhåll av våra byggnader är 
den 5-åriga underhållsplanen. Den ingår 
som en viktig byggsten i budgeten och 
bearbetas f.n. som en del av denna. Det 
föreliggande förslaget upptar belopp om 
ca 300 tkr per år under perioden 2012-
2016. Av lätt insedda skäl ligger merpar-
ten av dessa utgifter under de närmaste 
åren, eftersom de nära förestående åtgär-
derna är betydligt lättare att bedöma än 
de som ligger 4-5 år framåt i tiden. De 
kostnadsmässigt mest betydande åtgär-
derna är:
•  Ny modern belysning i trapphus, andra 

allmänna utrymmen och utomhus. 
Trapphus- och våningsplansbelysningar 
skall vara styrda av rörelsedetektorer. Ett 
problem är att LED-belysningar ofta är 
ljussvaga och vad gäller lysrör, fruktans-
värt dyra. Men utveckling pågår. S.k. 
lågenergilampor är mindre tilltalande 
då de - till skillnad från LED-lamporna 
- innehåller kvicksilver. En offert finns 
för projektet och vi arbetar på att få 
fram en andra.

•  Byte av frånluftsfläktar i bostadshu-
sens fläktrum. Detta projekt har varit 
på tal länge. Fläktarna har gått på fullt 
varv i 25 år nu och är oekonomiska och 
föråldrade. Just nu har en utredning  
påbörjats genom en expert för att finna 
ut vilken typ av fläktar vi bör ha och vad 
de kan tänkas kosta. De blir under alla 
förhållanden tryckstyrda och mycket 
mer ekonomiska än de nuvarande.

•  Trädgårdsförbättringar inkluderande 
slänten vid Bv 10, vilket arbete inleddes 
för några veckor sedan. En annan åtgärd 
är successiv ombyggnad av igenslam-

made dräneringsbrunnar för dagvatten. 
Styrelsen skall också som förutskickats 
fundera på ny organisation av arbetet 
inom vår trädgård. Kanske dags att åter-
uppliva Ute-miljökommittén? 

Göran Lif

Hemförsäkring
Föt nytillkomna medlemmar vill vi 
informera om att föreningens fastighets-
försäkring inkluderar kollektivt bostads-
rättstillägg för medlemmarnas lägenheter. 
Du behöver sålunda inte ha bostadsrätts-
tillägg på din hemförsäkring.

Ekonomi
Det preliminära resultatet för 2011 och 
budget för nästa år behandlades på sty-
relsemötet i november. Föreningens eko-
nomi ser fortsatt bra ut, vi hade några tuffa 
månader i början av året med höga kost-
nader för el, fjärrvärme och snöröjning, 
men slutet av året ser bra ut beträffande 
dessa kostnader. Styrelsen har beslutat att 
det ska vara oförändrad månadsavgift för 
nästa år. Vad gäller avgifter för garage och 
parkeringsplatser har vi inga uppgifter 
från Vasakronan för 2012 utan får reglera 
detta kvartal 2 om det sker höjningar. 

Styrelsen har också beslutat att amor-
tera på våra lån istället för en avgiftsfri 
månad, likviditeten medger inte att vi gör 
både och. Genom amortering sänker vi 
inte resultatet för innevarande år utan får 
en sänkt räntekostnad på längre sikt.

Kerstin Storåkers


