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Snö, snö, och mera snö! 
Gullvivan utanför 10´an 
som nästan blev en följe-
tong lär ha dukat under av 
kylan. Men, fortare än vi 

anar smälter snön och det gröna börjar 
spira. Men fram till dess, se upp för över-
hängande snösjok från taken.

Infomöte 11 februari kl 19
Välkommen till samlingslokalen för att 
lyssna på styrelsens medlemsinformation. 
Vi avslutar denna gång med pubhörna.

Anslagstavlorna
Belysning har monterats upp vid anslag-
stavlorna där Höstlöven annonserar om 
olika aktiviteter. Det är s.k. LED-belys-
ning som drar väldigt lite ström.

Du som vill sätta upp anslag på tavlan 
intill styrelseinfon är välkommen att göra 
det, dock inte om aktiviteter eller annat 
som inte direkt berör oss i föreningen. 

QI GONG
QI GONG-träningen i föreningsloka-
len är i full gång. Alla som vill köra QI 
GONG hälsas välkomna, anmälan till 
Kerstin.

/Kerstin Johansson tel 85 32 71

Parkering
Ett förtydligande av vad som gäller vid hyra 
av garageplats hos if.
Endast anvisad parkeringsplats får använ-
das och det är inte tillåtet att låna tvätt-
platsen eller att använda elurtag och annat 
i garaget.

Gästparkeringsplatserna 8-11
Observera att dessa platser inte skall 
användas av oss som bor i Bladet. De är 
till för våra gäster.

Avgifter
Vi har inte fått meddelande om höjning 
av parkeringsavgifterna (garage och utom-
husplatser) och tills vidare är det samma 
avgifter för 2010 som tidigare.

Denna vinter kräver snöröjning och 
sandning och hittills har det fungerat bra. 
Dock händer det att plogbilen inte kan 
ploga längs gatan för att det står parke-
rade bilar där, vilket inte är meningen.
Tänk på att många har svårt att ta sig 
fram i snömodden.

Avfallskvarnar i kök
Det råder viss förvirring kring installa-
tion av avfallskvarnar i kök. Företag som 
annonserar om försäljning har inte alltid 
kännedom om vilka kommuner som til-
låter kvarnarna. Det styrs av hur renings-
verken kan hantera avfallet. I Stockholm 
är det tillåtet men inte i Solna. Kommu-
nens avloppssystem är inte anpassat för 
malt köksavfall och du kan alltså inte 
installera kökskvarn i lägenheten.
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det då tillkommer kostnader för jourtid 
och/eller servicebil.

Vår fastighetsskötare CEMI Förvaltning 
har gått ihop med Storholmen Förvalt-
ning och arbetar sedan 1 januari under 
namnet Storholmen Teknik.

Felanmälan görs på tel 08-627 00 22 
månd-fred mellan kl 07.00-16.00. Däref-
ter är det telefonsvarare som gäller.
Felanmälan kan också göras på 
info@cemi.se

Byte av blandare i kök o bad
Beträffande kranar står det i våra stadgar 
att föreningen bekostar justering av blan-
dare från husens byggnadstid eller sådana 
som föreningen därefter bytt ut. Med 
justering avses service och utbyte av kran-
käglor. Vår fastighetsskötare bedömer om 
blandare behöver bytas och utför detta. 
Föreningen betalar inte blandare som den 
enskilde medlemmen köper. Däremot 
kan du som vill ha service på din blan-
dare fortfarande få det utfört på fören-
ingens bekostnad under förutsättning att 
blandaren är av normaltyp och av märket 
FFM (Matsson).

Köksfläkt
Observera vid renovering att det ej är til-
låtet att installera motordriven köksfläkt. 
Vårt system drivs av en fläkt på vinden 
och fungerar inte om någon sätter in fel 
typ av fläkt. Det påverkar alla lägenheter 
som ligger i samma schakt och du kan bli 
ersättningsskyldig för återställning.

Angående beställning och 
betalning av arbeten
Styrelsen vill påpeka att enskilda med-
lemmar ej skall beställa arbeten som 
skall utföras i allmänna utrymmen eller 
i bostäderna på föreningens bekostnad 
(mestadels VVS-åtgärder). Endast sty-
relseledamot eller husvärd i det aktuella 
huset har behörighet att beställa dessa 
arbeten. Undantag får endast göras i nöd-
situation, t.ex. då vattenledning brustit.

Är du osäker på vem som skall betala kan 
du vid felanmälan fråga. Ibland kan betal-
ningsansvaret endast avgöras efter det att 
felet är åtgärdat och du får vara beredd 
att betala själv om det visar sig att arbetet 
inte ingår i föreningens ansvar.

Som bostadsrättsinnehavare skall du själv 
underhålla lägenheten och för de arbeten 
du inte själv kan utföra får du anlita 
behörig hjälp. Du kan anlita vår fastig-
hetsskötare eller annan godkänd entre-
prenör. Husvärdarna kan ibland hjälpa 
till med vissa mindre saker. Respektera 
dock att husvärdar och styrelseledamöter 
inte fungerar som fastighetsskötare och 
de skall inte störas i onödan. Ex.vis får 
vår ordförande alldeles för många påring-
ningar om olika saker som medlemmar 
vill ha hjälp med. Att bo i bostadsrätt 
är inte jämförbart med hyresrätt där det 
oftast finns en vicevärd som hjälper till 
med olika arbeten.

Fastighetsskötaren finns här tisdag och 
fredag och kan då hjälpa till med ex.vis 
kontroll av radiatorer. Liknande mindre 
arbeten utförs inte på jourtid eftersom 



Medlemsansvar
Många av de frågor vi får av medlem-
marna finns att läsa i informationsskriften 
som alla har fått. Den finns även att ladda 
ner från hemsidan under Regler & anvis-
ningar där den också finns på engelska. 
Läs den igen!
Regler för vad som kan slängas i grovsop-
rummet borde alla känna till och det står 
även att läsa på anslag i grovsoprummet. 
Hur kommer det sig då att det slängs 
annat än tillåtet? T.ex har någon ställt 
in en stor färgburk som sophämtarna 
inte tar med. Den som ställt burken där 
uppmanas att omgående ta tillbaka den. 
Det finns möjlighet att lämna sådant på 
OK/Q8. Samma sak gäller för burkarna 
med avloppsrens och kaustiksoda etc som 
ställts i soprummet.
I kartongvagnen hittar vi allt möjligt! Det 
kan inte vara för mycket begärt att sortera 
de olika soporna. Kartonger skall också 
slås isär/vikas ihop. Fler exempel på dåligt 
ansvarstagande är den plastjulgran som 
slängdes i sin helhet, med grenar och jul-
gransfot kvar. Den fyllde en halv contai-
ner! Vi betalar för den volym som hämtas 
och nu vill vi se en skärpning!

Otäta fönster - tips!
Har du problem med dragiga fönster 
kan det vara dags att byta ut de gamla 
skumgummilisterna. Det finns lite olika 
typer av tätningslister att köpa men oftast 
fungerar det bäst att ersätta de uttjänta 
listerna med nya likadana. Skrapa bort 
resterna och gör rent innan de nya sätts 
upp. Använder du gummilister kan det 
bli aktuellt att samtidigt justera häng-
ningen av fönstret och/eller justering av 
blecket i låset.
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Systematiskt brandskydds-
arbete (SBA)
Bladet har inlett s.k. systematisk brand-
skyddsarbete och en brandsyn har gjorts 
av brandingenjörerna. Dokumentationen 
visade att vi har en del att åtgärda och 
upphandling pågår.
2004 sattes brandvarnare upp i samtliga 
lägenheter och dessa kommer att bytas 
ut innan batteriet är utjänt. Vid ev. reno-
vering skall brandvarnare sättas upp igen 
och allra helst bör varje lägenhet ha flera 
varnare. 

Farliga rökgaser
Otäta brevinkast och dörrkarmar kan vara 
livsfarligt om giftig rökgas skulle spridas. 
Det är du själv som ansvarar för dörrens 
och brevlådans funktion och tätning. 
Brevinkast i äldre dörrar har ofta otäta 
öppningar. Otäta dörrar gör att det blir 
smutsigt på utsidan av dörren längs med 
och ovanför karmen. Se över och åtgärda 
för din egen säkerhets skull.

Som extra åtgärder för att förebygga 
brand rekommenderar vi fler brandvar-
nare, minst 2 per lägenhet. S.k. spisvakt 
som slår av strömmen efter viss tid och 
timer för anslutning av kaffebryggare och 
strykjärn är enkla och billiga redskap. 
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Årsstämma 6 maj 2010
Redan nu vill vi informera om mötesda-
tum för årsmötet som blir den 6 maj kl 
18. Kallelse delas ut senast 14 dagar före 
mötet. Enligt föreningens stadgar inne-
håller dagordningen förutom sedvanliga 
punkter också en punkt där styrelsen kan 
informera om viktiga händelser. Övriga 
frågor/medlemsfrågor ingår inte i dag-
ordningen.

Motioner till stämman skall vara inläm-
nade före den 31 mars. Det går bra att 
maila till föreningsadressen brf.bladet@
bredband.net eller lämna i postlådan som 
finns på Barks väg 12, sv.

Bostadsrättstillägg ingår i 
fastighetsförsäkringen
Som tidigare meddelats ingår bostads-
rättstillägg i vår fastighetsförsäkring för 
samtliga Bladets lägenheter fr.o.m 1 jan 
2010. Självrisken är 1.500 kr. Vid skada, 
ring if på tel 0771-815 818 och uppge 
Bladets org.nr 716418-6780.

Luddlådor
Vi har beställt s.k. luddlådor till tvätt-
maskinsavloppen i tvättsugorna. Det 
skall minska mängden ludd som fastnar i 
avloppen och underlätta rensningen.

ComHem och dörrförsäljning
Vi har åter haft dörrförsäljning från 
ComHem och styrelsen vill förtydliga 
att vi definitivt inte har gett tillstånd för 
detta. ComHem köper tjänsten av ett 
företag som heter Student Consulting 
och försäljarna har tydligen lite olika 
sätt att presentera sig. Det är naturligtvis 
upp till var och en att välja om man vill 
köpa tjänster på detta sätt. Med tanke på 
andra ev. oseriösa besökare i fastigheterna 
som kan utge sig för att komma från t.ex 
hemtjänst, fastighetsskötare m.fl avråder 
vi från att överhuvud taget köpa vid dörr 
och absolut inte släppa in okända. Tänk 
också på att alltid låsa din dörr. Det finns 
de som satt i system att gå runt och känna 
på dörrar om de är olåsta.

Stamspolningen
Efter stamspolningen har det i några 
lägenheter förekommit dålig lukt i bad-
rummet. Detta beror på dålig tätning i 
golvbrunnen och berörde främst de som 
har den äldre typen av golvbrunn. De 
som hört av sig har fått detta åtgärdat av 
vår fastighetsskötare.

Ny HSB-ledamot i styrelsen
Fr.o.m januari har vi ny ledamot i styrel-
sen. Annelie Larssons efterträdare heter 
Birgitta Lönegård. 



Kommer du ihåg hur det såg ut på Barks väg innan brorivningen?
I aug 2006 lät kommunen riva den omdiskuterade gångbron över Barks väg. Hissen 
som aldrig togs i bruk förpassades också till skrottippen och vi fick en ljusare öppen del 
i vår trädgård. Många medlemmar följde arbetet på plats och fick ett nytt samtalsämne. 
Tänk så fort man glömmer! Månadsbladet läggs alltid upp som PDF på hemsidans 
Arkivavdelning och där kan du se bilderna i färg.  
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Då Ann inte kan nås tas bokningar 
emot av Inger Ilebrand, Barks väg 12, tel 
08-85 71 79. Samma tider gäller, endast 
mellan kl 09-21.

Gästrum Barks väg 12

OBSERVERA!
Den som ansöker om lån på lägenheten 
måste uppge rätt adress till bank/långi-
vare. Papper för underskrift skall skickas 
direkt till HSB, och inte till förenings-
adressen på Barks väg. Påpeka särskilt 
för din långivare att dom kontrollerar att 
dom har rätt adress i sitt register och inte 
av slentrian använder den gamla adressen.

Rätt adress är:
Brf Bladet 46430
c/o HSB Stockholm
Lgh adm
112 84 Stockholm

Våra lokaler används fl itigt
Samlingslokalen blev väldigt populär 
efter den stora renoveringen som gjordes 
av medlemmar under sommaren 2008. 
Dagtid är den f.n uthyrd under olika tider 
nästan varje dag och under helger till och 
från. 

Lokalen som har glas och porslin för 
50 gäster lämpar sig fi nt för familjefester 
och andra sammankomster. Tänk på att 
du som hyr är ansvarig för dina gästers 
säkerhet och skall se till att utrymnings-
vägarna hålls fria. Städning sköter du själv 
och redskap fi nns i bakre rummet.

Samlingslokalen bokas hos:
Mona Karlsson tel 08-651 04 74,
070-416 39 80 eller
Gun Persson tel 08-29 26 68, 
070-679 26 68

Gästrum fi nns på Barks väg 6 och 12
Rummen har 2 sängar med resårbotten 
och 1 extrasäng. Madrasskydd, täcken 
och kuddar fi nns. Duschkabin fi nns i toa-
lettutrymmet intill. 
För att vi skall kunna fortsätta hålla det 
låga priset 150 kr per natt gäller att alla 
sköter städningen ordentligt. Både i 
rummet och i duschutrymmet. Det är du 
som bokar för din gäst som är ansvarig 
och skall se till att rummet är i ordning 
innan nyckeln lämnas tillbaka.

Bokning av gästrum:
I första hand via formulär på hemsidan 
www.brfbladet.se, klicka på Lokaler i vän-
stermarginalen. Vill du boka per tel går 
det bra mellan kl 09-21 till Ann Nyström 
tel 655 10 23, 070-735 19 70.
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