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Trivselklubben Höstlöven
För boende i Bladet som är 60+

Månadsmöten:
25 februari 
Temat kommer att vara ”Allan Edwall” 
med medverkan av Ivan Dittmer.
16 april - kl 11.30
Studiebesök på Bellmanhuset i Stock-
holm. Kostnad inkl. lunch 265 kr.

Månadsmöten blir det även den 31 mars 
och 28 april. Alla månadsmöten börjar 
kl. 18.30. Två studiebesök planeras under 
våren. Dessutom en heldags vårutflykt i 
slutet av maj eller början av juni.

Runo Carlsson, sekreterare i Höstlöven

Nyinflyttad?
Välkommen till Brf Bladet, vi hoppas du 
skall trivas hos oss. 

Saknar du information om vad som gäller 
i föreningen kan du vända dig till husvär-
darna i ditt hus. Se mer på nästa sida.

Alla nya medlemmar får ett kuvert 
med skriftlig information, bl.a det s.k. 
Informationsbladet. Där finns det mesta 
om föreningens regler mm.

Passa på att komma på informations-
mötet den 14 feb och träffa styrelsen och 
grannar. Här kan du också ställa frågor.

Innan du ev börjar renovera kan det vara 
bra att kontakta styrelsen (byggnadsan-
svariga) för praktisk info om vad man bör 
tänka på. I synnerhet gäller det badrums-
golv och golvbrunn.

Behöver du låna en borrhammare för 
att lättare kunna borra i de hårda betong-
väggarna kan du kontakta styrelsen.

MÅNADSBLADET 
Första numret för 2008! 
Hur många nummer det 
sen blir under året vet jag 
inte men tanken är att 

vi vid behov sätter ihop ett Månadsblad 
med aktuell information. Även om vi 
kallar den Månadsbladet så är det endast 
vissa månader den kommer ut.
Den varma vintern gör kanske många 
besvikna då vi inte kan åka vare sig skidor 
eller skridskor på isarna runt omkring oss. 
Men inget ont.... Föreningen får lägre 
kostnader för uppvärmning, snöröjning 
och sandning! Ni har väl sett att bloms-
terlökarna tittar upp här och var i träd-
gården.

Ann Nyström
Informationsansvarig

Tvättstugorna
Det händer alltför ofta att det klagas på 
hur städningen görs i tvättstugorna. För 
allas trevnad skall reglerna följas och sunt 
förnuft användas. Information om vad 
som gäller finns på dörrarna till tvättstu-
gorna. 

Filtren i torkskåpen skall rengöras efter 
varje användning med en mjuk borste.
Använd inte fuktig trasa, det gör att 
dammet smetas fast. Nya borstar är 
inköpta.

När maskinerna inte fungerar som de 
skall, kontakta din husvärd eller bygg-
nadsansvariga i styrelsen, Anders Carling, 
Barks v 10, tel 85 58 75 eller Göran Lif, 
Barks v 6, tel 35 78 40.
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Husvärdar
Barks väg 6:
Angela Arce, tel 624 03 27
Gunnar Lindquist, tel 655 02 32,

Barks väg 8
John Better, tel 85 6116
Runo Carlsson, tel 655 10 65

Barks väg 10
Nils Rogberg, tel 661 93 83
Evert Holm, tel 85 79 50

Barks väg 12
Ina Churchill, tel 85 67 69
Inger Ilebrand, tel 85 71 79

Barks väg 16
Hans Bandelin, tel 655 49 80
Sune Holgersson, tel 08-85 81 25

Husvärdsträff
I januari hade vi husvärdsträff i Bladet, d.v.s 
husvärdarna och delar av styrelsen träffades 
för att diskutera husvärdsrollen och utbyta 
erfarenheter. 

Har det gått en propp? Går inte ytter-
dörren igen? Är städningen dålig? Stör 
grannarna? Är du osäker på vem du skall 
kontakta - börja med att tala med din 
husvärd. I portarna finns uppgift om vem 
som är husvärd i ditt hus samt vart du i 
övrigt vänder dig till för felanmälan. På 
vår hemsida www.brfbladet.se finns också 
denna information samt mailadresser till 
husvärdarna.

Från vänster: Husvärdarna Ina Churchill, Nils Rogberg, Angela Arce, Hans Bandelin, Evert 
Holm, John Better, Sune Holgersson, Jens Jacobsen (ordf), Inger Ilebrand och Runo Carlsson.
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Informationsmöte 14 feb
Vi startar kl 19 i samlingslokalen på Barks 
väg 14 (baksidan) och håller på fram till kl 
21. Mötet avslutas med kaffe/te och bulle. 

Vi kommer bl a att ta upp följande:
Mark & Trädgård
- Fortsatt förnyelse i trädgården
- Trädgårdsskötsel - ny entreprenör 
- Parkering

Ekonomi
- Resultat 2007 och budget 2008 
- Underhållsplan 

Byggnad
- SLB 
- Samlingslokalen 
- Energideklaration

Övriga frågor
- TV-utbud/ComHem 
- Medlemmarnas frågor

Samlingslokalen
En ny diskmaskin är installerad i sam-
lingslokalens kök och instruktioner finns 
på plats. Observera att vattentillförseln 
skall öppnas enligt info och stängas av 
efter användandet. 

Styrelsen avser utreda behovet av en 
uppfräschning av lokalen. Den som är 
intresserad av att delta i diskussionen kan 
höra av sig till Ann Nyström, tel 655 10 
23 eller via mial and@bredband.net.

Du vet väl att lokalen kan hyras för fest 
och andra sammankomster. Porslin finns 
för 50 kuvert. Kontakta lokalansvariga:

Rakel Lundgren tel 85 34 72 eller
Britta & Kerstin Andersson tel 85 21 17

Parkeringsavgifter
Föreningen har fått höjda avgifter för 
P-platser i garaget och höjer därför månads-
kostnaden i motsvarande grad för medlem-
marna.

Avgift för garageplats höjs från 520 kr till 
540 kr per månad.

Avgift för plats på Axet och husnära plat-
ser nr 1-7 och 17-20 förblir oförändrad. 

Däremot sänks avgiften för platserna 
12-16 på if´s parkering från 352 till 320 kr.

Förändringen gäller retroaktivt från 
den 1 jan 2008 och mer information om 
betalning kommer.

Vi har ont om P-platser till våra besökare 
och då vi själva vill använda if´s platser på 
kvällar och helger. Du som har en husnära 
plats bör använda den i första hand.

Besiktning av lägenheterna
Tack vare att vi har lån hos SBAB erbjuds 
vi gratis besiktning av Anticimex i alla 
fastigheter. Besiktningen kommer att ske 
under vecka 10 och görs för att upptäcka 
ev. brister och skador som kan orsaka fukt 
och mögelproblem. Besiktning kommer 
sedan att göras vart tredje år. 

Information om dag och tid kommer 
att lämnas senare. Vid besiktningen 
skall golvbrunnen vara tillgänglig liksom 
skåpet under diskbänken. 




