
Informationsmöte 15 feb
Väkommen till samlingslokalen på baksidan 
av Barks väg 12 kl 19

Information om bl.a 
•  Legionella - vad är det för något och vad 

kan vi göra för att skydda oss

• Nya P-platser och P-automat

• Kranar i badrum och kök

• Ny ekonomisk förvaltning

• Ekonomisk rapport från kassören

Kaffe / The med bröd serveras!

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 
God fortsättning på det 
nya året till alla medlem-
mar i Bladet. Vi hoppas 
att det skall bli ett bra år 

på alla sätt. Det händer hela tiden något 
i föreningen och vi försöker informera 
fortlöpande om både stort och smått. Har 
du ändå frågor eller vill lämna synpunkter 
är du välkommen att kontakta styrelsen. 
Information och meddelanden sätts också 
upp på anslagstavlorna i portarna så håll 
utkik!

Innehållet i Månadsbladet har ibland 
lite för mycket av pekpinnar, något vi helst 
vill undvika men eftersom det är styrelsens 
ansvar att se om föreningens tillgångar och 
sköta det löpande blir det ändå så efter-
som inte alla följer regler och anvisningar. 
Att bo i bostadsrätt innebär gemensamt 
ansvar för boende och kostnader.

Ann Nyström
Informationsutskottet

Festlokal
Du vet väl att vår fina samlingslokal kan 
hyras för fest och annat. 
Boka genom:
Rakel Lundgren tel 85 34 72
Britta & Kerstin Andersson tel 85 21 17

Borrhammare
Föreningen har inköpt en borrhammare 
som du som medlem tillfälligt kan låna. 
Vissa av lägenhetsväggarna är för hårda 
för att kunna borras med vanlig slagborr 
men med den nya borren blir det mycket 
lättare. För mer informaton och lån, kon-
takta Bengt Lundell eller Peter Fischbach.

Flaggning
Föreningen har en flaggstång, placerad 
mellan 10´an och 12´an och som sköts av 
flaggansvariga Sune Holgersson och Rune 
Karlsson. De ansvarar för att flaggan hissas 
och halas på allmänna flaggdagar.

När någon boende inom brf Bladet 
avlider flaggar vi på begravingsdagen 
under förutsättning att vi fått informa-
tion om detta, helst efter samråd med 
familjen.

När flaggan inte är hissad har vi vim-
peln uppe, dock inte nu när större delen 
av dygnet är mörkt och vinterstormarna 
sliter hårt på materialet.

Flaggning kan också ske på andra högtids-
dagar såsom jämna födelsedagar, student-
examen etc. Kontakta flaggansvarig i god 
tid, för överenskommelse om dag mm.
Flaggansvariga:
Sune Holgersson 85 81 25
Rune Karlsson 85 20 68

Den 16 feb flaggas det i samband med   
begravningen av Inga-Lill Pettersson, 
Barks väg 8 som avled den 17 jan. 
Dottern Christina Hansen har skickat in 
bidraget till Månadsbladet.

Stäng dörren!
Snö och grus lägger sig gärna i dörröpp-
ningen och gör att dörren inte går igen. 
Ser du att det ligger grus i vägen, var 
vänlig ta bort det. Vi har just nu ”besök” 
av oönskade gäster i våra hus. Var försiktig 
om du ser någon som beter sig konstigt,  
kontakta helst polisen på tel 114 14.
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Anteckn. från styrelsemöten
Ekonomi
Ny ekonomisk förvaltare blir från andra 
kvartalet HSB förvaltning. En stor fördel 
med HSB´s tjänster är bl.a den digitala 
hanteringen av ekonomiska transaktioner. 
Det ger bättre och snabbare tillgång till 
rapporter.

Parkeringsfrågor 
Parkeringskön som hittills hanterats av 
Gillesvik tas över av Bladets styrelse.
Parkeringsautomat sätts upp för våra  
platser mellan if och Barks väg 12-14.

Ny portkod 
Fr.o.m den 1 mars får vi ny kod. Den nya 
koden lämnas i brevlådorna.

Styrelsens mötesdatum fram till stämman:
14 feb, 14 mars, 18 april
Årsstämma
Torsd 3 maj kl 18 i samlingslokalen.

Övrig info
Nyckelansvarig inom föreningen är:
Anders Carling, Barks v 10.
Ansvarig för Parkeringsplatser är:
Peter Fischbach, Barks v 16.

TV Det analoga marknätet släcks ner 
fr.o.m den 12 mars men vår befintliga 
kabel-TV från ComHem påverkas inte 
av detta. Både analog och digital signal 
kommer att distribueras i nätet. Men, vill 
du ha digital teknik måste du komplettera 
med en digitalbox från ComHem + Dig-
TV-abonnemang. Abonnemanget kostar 
från 29 kr/mån och uppåt beroende på 
vilka kanaler du vill ha. Dig.TV ger bättre 
bild och ljud samt senaste teknik. Maxi-
mal kvalitet ger s.k. HD-TV. 

Köpes, säljes, bytes, skänkes 
mm på Bladets hemsida
Du har väl upptäckt vår Anslagstavla som 
finns på www.brfbladet.se? 

Gå in på hemsidan och klicka på Anslags-
tavlan i menyn till vänster så kommer 
du till vår egen anslagstavla. Här kan du 
annonsera om nästan vad som helst. Vill 
du ha med en bild mailar du den direkt 
till ann@andesign.nu.

Drygt 2 000 s.k. unika besökare har 
hittat till webbplatsen under det senaste 
året. Förutom Bladets medlemmar är det 
mest i samband med lägenhetsförsäljning 
som mäklare, köpare och säljare klickar 
runt på sidorna.

Onödiga kostnader
På kort tid har det hänt ytterligare 3 ggr 
att tvättmaskiner har gått sönder p.g.a 
BH-byglar. Det finns fortfarande de som 
tvättar BH med byglar i maskinerna - utan 
att först lägga dem i s.k. tvättpåse!

Varje gång det inträffar att en bygel 
fastnat måste vi anlita reparatör och ibland 
blir det omfattande reparationer med 
utbyte av delar och ibland hela trumman. 
Det här kostar en hel del, helt i onödan. Vi 
har nu satt upp en dekal på maskineerna 
med en påminnelse och vi förutsätter att 
alla förstår 
och tar sitt 
ansvar för 
de gemen-
samma 
tvättstu-
gorna.
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Nya Parkeringsplatser
Planeringen av utökade P-ytor fortsätter.

Några få har hört av sig med synpunkter 
på den planerade utökningen av P-plat-
ser, både negativt och positivt.

Två medlemmar är negativa till fler 
platser som innebär att fordon står med 
avgasröret mot huset. Ett förslag är istället 
att lägga de nya platserna vid sidan om de 
befintliga men det skulle i så fall endast 
bli totalt 2 extra platser istället för plane-
rade 4. Denna lösning kräver också ett 
ganska omfattande arbete med utökning 
av den plattsatta ytan på nu befintlig bus-
kyta samt eldragning mm och är därför 
ingen lämplig lösning. 

Som vi tidigare informerat om är vi 
tvugna att hitta en lösning på P-problemet 
eftersom if vill åt fler platser och vi vill 
undvika att förlora möjligheten att par-
kera på if´s platser under nätter och helger. 
Mer information om detta på kommande 
infomöte den 15 februari.

Cykelförråden
Husen byggdes inte med tillräckligt stora 
cykelrum för att rymma cyklar till alla 
lägenheter och det är därför angeläget att 
vi hjälps åt och ser till att flytta undan 
gamla cyklar som inte längre används.

I mån av plats kan även barnvagns-
rummen användas för cyklar, men när det 
finns behov av plats för barnvagnar skall 
cyklarna flyttas till cykelförrådet alterna-
tivt till det egna lägenhetsförrådet.

Vi förutsätter att de som efter inspek-
tionen fått uppmaning att snarast ta bort 
sina cyklar nu också gör det. 

Valberedningen efterlyser!
Inför årets stämma jobbar valberednngen 
med att hitta styrelsemedlemmar och du 
som är intresserad att jobba i styrelsen 
eller har ett förslag på annan lämplig kan-
didat ombeds att kontakta någon i valbe-
redningen.

Har du frågor om vad det innebär att 
arbeta i styrelsen kan du även kontakta 
styrelsemedlemmar för mer information.
Valberedningen
Evert Holm 85 79 50
Inger Ilebrand 85 71 79
John Better 85 61 16

Bredbandsalternativ
Det finna olika alternativ till bredband 
i våra hus. Ovanför ytterdörrens insida 
finns  ett uttag från Bredbandsbolaget och 
TV-uttaget har bredband från ComHem. 
Den som hellre vill ha modemanslut-
ning till Telia, Tele2 aller annan operatör 
använder modem via telefonjacket. 

Bredbandsbolagets hastighet kräver en 
nyare typ av kabel, Kat 6 (för att kunna 
nyttja den högre hastigheten). Bred-
bandskabel som ansluts till uttaget köps 
av leverantören.
Hör med respektive leverantör om kost-
nader och anslutning men kom ihåg att 
kabel fram till lägenheten redan finns.

Mer information finns på:
www.bredbandsbolaget.se
www.comhem.se
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Grovsopor som följetong!
Trots upprepade skrivningar om vad som 
gäller för användandet av vårt gemensamma 
grovsoprum är det fortfarande problem.

Att bo i bostadsrätt förutsätter gemen-
samt ansvarstagande för föreningens hus 
och mark. Vi har inte någon som städar 
upp och återställer skador etc. och vi får 
betala det själva.

Observera särskilt att den första vagnen 
till höger om elektroniksoporna endast är 
avsedd för kartonger. På vagnarnas utsida 
sitter etiketter med texten ”Grovsopor” 
vilket alltså inte gäller för just denna vagn. 
På väggen ovanför finns en skylt med 
information om kartonger. 

Vi kan inte ha särskild beteckning för 
kartongvagnen eftersom det vid varje 
tömning oftast blir en omplacering av 
vagnarna. Vidare skall alla kartonger plat-
tas till. Det finns en kniv att skära med.

Observera att glas ej får slängas i grov-
soprummet. Alltför ofta hittas flaskor och 
trasiga glasföremål placerade på golvet, i 
lampboxen och i vagnarna.

Trivselklubben Höstlöven
Vårens planerade månadsmöten:
26 februari - Månadsmöte
26 mars - Månadsmöte
23 april - 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 
styrelsen. Se mer info på hemsidan www.
brfbladet.se/Höstlöven.

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

Garageplatser Bergshamra C
Bostadsbolaget Signalisten, som äger par-
keringsdäcket under Bergshamra torg har  
lediga platser i garaget. Det är låst dygnet 
runt och öppnas med en kodad magnet-
nyckel. 

Längst ”ner” i södra ändan, är det 
rumstemp. och borde kallas varmga-
rage. Norra ändan har en gallergrind och 
kanske inte är riktigt lika varm på vintern. 
Men knappast under noll, för det är vat-
tenledningar och t.om. en tvättplats för 
bilar några meter innanför grinden som 
även aragehyresgäster har tillgång till. Det 
finns eluttag, om man t.ex. vill dammsuga 
bilen. Det är gångdörrar på södra sidan, 
och in/utfart på norra sidan mot Björnsti-
gen. Inga dörrar eller trappuppgångar 
uppåt i fastigheterna eller ut på torget, där 
obehöriga kan komma in. Priset är 700 
kr/mån f.n. Men varmgarage och tillgång 
till tvättplats är ju aldrig gratis.

Detta är ett tips till dom hyresgäster 
som liksom jag, hade stora bekymmer 
med parkeringen och brottades ofta med 
detta.  Anders Koch

Adress och telefon till Signalisten:
Signalisten  
Box 1104  
171 22 Solna
tel 08-705 22 00


