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MÅNADSBLADET 
Årets första Månadsblad! 
Julen är över och julgra-
nen utburen, nu går vi 
mot ljusare tider. Dagarna 

blir succesivt längre och redan har talgox-
arna börjat sjunga sina numer olika typer 
av strofer. När jag var ung lät de alltid 
tit-tit-tu, tit-tit-tu. Kanske ett tecken på 
att det är mycket omkring oss som för-
ändras. 
Än har inte vintern riktigt greppet om 
Bergshamra men vi lär nog få dras med 
växlande väder och därmed halka ett tag 
framöver. Visst blir det ibland mycket grus 
som följer med skorna ända in i lägen-
heten men det minskar förhoppnings-
vis antalet olyckor. När det emellanåt är 
barmark bör gruset ligga kvar, det blir då 
automatiskt en bra halkbekämpning vid 
nästa istillfälle. Ta på broddarna och gå ut 
och njut av de fina dagarna!

Ann Nyström
Informationsansvarig

Årsstämma
Reservera torsdagen den 7 maj till för-
eningsstämman. Motioner till stämman 
skall vara inlämnade före den 31 mars. 
Anslag kommer som vanligt att anslås i 
portarna. 

Infomöte
Nästa infomöte för medlemmarna blir 
torsdagen den 26 februari mellan kl 19 
och 21. Vi träffas i samlingslokalen för att 
tala om aktuella händelser i föreningen.
Mötet avslutas med kaffe/te och tilltugg.

Ny fastighetsskötare - CEMI
Från och med den 1 februari har vi ny fastig-
hetsskötare. 

Styrelsen har tecknat avtal med företaget 
CEMI Förvaltning AB som är ett Solna- 
företag. Företaget som är uppdelat i två 
delar, fastighet och entreprenad, har över 
30 anställda. En av uppdragsgivarna är 
Solna stad.

CEMI kommer att finnas hos oss på tis-
dagar då veckorondering i fastiheterna görs 
samt en kortare stund på fredagarna. 

Arbeten i lägenheter utförs under veckorna 
på tid som överenskommes vid anmälan. 
Som tidigare gäller att lägenhetsinnehava-
ren faktureras och i de fall där föreningen 
skall stå för kostnaden skall en begäran 
därefter göras hos styrelsen.
 
Felanmälan fr.o.m den 1 feb görs till 
CEMI på tel 08-627 00 22 månd-fred 
mellan kl 07.00-16.00. Därefter är det 
telefonsvarare som gäller.

På CEMI´s hemsida www.cemi.se finns 
formulär för felanmälan.
Akuta jourfall på andra tider: 
tel 08-657 77 20 (Jourmontör/Securitas).
CEMI´s mailadress är info@cemi.se

För mer information, kontakta bygg-
ansvariga i föreningen, Anders Carling  
tel 85 58 75, 070-876 77 54 eller  
Göran Lif tel 35 78 40, 070-491 18 99.

Fram till och med den sista januari  
görs felanmälan till SLB.
Månd-torsd kl 07-16: 08-545 514 71   
Jourtel 08-618 55 00
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Pubkväll för Bladets yngre 
medlemmar 11 feb kl 20
Styrelsen inbjuder till ”pubkväll” för med-
lemmar som kanske inte alltid har tid att 
närvara vid träffar som börjar före kl 20. 

Vi vill knyta kontakt med våra yngre 
medlemmar och hoppas detta skall bli en 
kväll för gemensamt informationsutbyte 
om vår förening. Med yngre menar vi de 
som är födda 1960 och senare.

Eftersom vi bjuder på smörgås och 
dryck vill vi att du/ni anmäler er till träffen 
så vi vet hur mycket som skall köpas in.

Välkommen med din 
anmälan senast den 
9 februari till:
Karin Falk, 
tel 073-663 51 43, 
e-post karin.falk@bredband.net eller
Kerstin Storåkers, tel 070-674 22 33, 
e-post kerstin@familjenstorakers.com

ROT-avdrag
Från och med den 8 dec 2008 har det 
varit möjligt att ansöka om ROT-avdrag vid 
ombyggnad i bostadsrättslägenheter.

Avdraget avser endast kostnad för hant-
verkare som utför arbete i din lägenhet. 
Förutsättningen är att du kan visa upp 
en faktura där arbetskostnaden är speci-
ficerad samt att hantverkaren skall inneha 
F-skattsedel. 

Det kan löna sig att undersöka möj-
ligheten till dubbelt avdrag om ni är två 
ägare till lägenheten.
Mer information finns att läsa på  
www.skatteverket.se eller tel 0771-567 567.

Gästparkering på Axet
Som tidigare meddelats har vi f.n. några 
lediga platser på Axet. Därför har vi över-
enskommit med Q-park om att besökstill-
stånden skall gälla också där, på platserna 
23-27 (utan erläggande av avgift). Denna 
möjlighet får dock inte utnyttjas under 
mer än 72 timmar (t.ex. över en helg) 
och inte regelmässigt, vilket kommer att 
kontrolleras och, om problem uppstår, 
beivras. Vi hoppas därigenom att parke-
ringsproblemet för besökare över t.ex en 
helg skall vara löst.

Höjd garageavgift
Som tidigare meddelats via infoblad i 
brevlådan till dem som har garageplats, 
har vi fått höjd avgift för garageplatserna. 
Beskedet kom tyvärr för sent för att kunna 
tas med på avgiftsavierna för kvartal 1. 
Istället kommer en retroaktiv avgift på 
mellanskillnaden för kvartal 1 att finnas 
med på avierna för kvartal 2.

Valberedningen kallar!
Valberedningen har börjat med sitt arbete 
inför stämman. Du som har tips om kan-
didater eller kanske själv känner att det 
vore kul att vara med i föreningsarbetet 
på styrelsenivå, kontakta valberedningen 
genom Ulla-Britt Westin, Barks v 12, tel 
08-85 69 18.

Anmälan av ombyggnad
Styrelsen har tagit fram ett formulär för 
anmälan av ombyggnation i lägenheten. 
Formuläret lämnas till styrelsen som 
sedan lämnar en skriftlig kommentar.
Frågor besvaras av styrelsens byggnadsan-
svariga Anders Carling, tel 85 58 75
eller Göran Lif, tel 35 78 40.
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Gästrum med dusch!
Standarden på gästrummen har höjts i 
och med de nya duschkabinerna som 
är installerade i toalettutrymmena intill 
tvättstugan. 
Rummen på Barks väg 6 och 12 bokas 
genom Ulf Byström/Margareta Byström-
Klippström, tel 85 83 42 och kostnaden 
per natt är 150 kr.

Hörslingan är monterad
Högtalaranläggningen i samlingslokalen 
är kompetterad med hörslinga. Den som 
har hörapparat och vill ta emot signalen 
via slingan skall ställa in hörapparaten i 
mottagarläge. Det finns även en hand-
mikrofon som kan användas utan ihop-
koppling med den större anläggningen. 
Frågor om hur anläggningen fungerar 
kan ställas till Ann Nyström.

Kurs i korgmålning
Välkommen att måla med äggoljetempera 
och färgpigment som förr i världen.

Du kan måla korgar, nyckelskåp eller 
andra träföremål. Material finns att köpa 
till självkostnadspris eller så tar du med 
dig eget föremål i trä. Kursledare är Mari-
anne Pettersson från Bergshamra som 
själv är en duktig konstnär. I mån av plats 
är också Bladets medlemmar välkomna.

Kursen hålls i samlingslokalen med 
början den 11 feb, kl 10-12 med avbrott 
för fika.

Frågor och anmälan görs direkt till Mari-
anne på tel 08-85 15 45 eller via e-post 
marianne.pe@swinet.se.

Skötsel av utrustning i 
lägenheterna
För bästa funktion av div utrustning krävs 
kontinuerligt underhåll, här följer några tips.

Brandvarnare 
De brandvarnare som föreningen låtit 
sätta upp i lägenheterna har 10-årsbatteri 
men de behöver kontrolleras och skötas.
Damm och fukt kan ge kortslutning och 
förorsaka att brandvarnaren tjuter. Hur 
du gör finns att läsa i den Informations-
skrift som alla medlemmar tidigare har 
erhållit.

Spiskåpor
Det är viktigt att filtret i köksfläkten hålls 
rent för en bra funktion, helst skall det 
rengöras var fjortonde dag. För den som 
har diskmaskin är det bara att ställa in 
hela kassetten i maskinen, med filtret i.

Friskluftsventiler
Luftventilerna ovanför fönstren behöver 
rengöras 1-2 gånger per år. Anvisningar 
finns i Informationsskriften.

Värmeelement
Även om du inte ändrar temperaturen 
på elementen behöver termostatvreden 
ibland ”motioneras” för att inte fastna. 
Detsamma gäller rörkopplingar s.k. nipp-
lar i badrummen.

Kontrollera vatten o avloppsrör
Under diskbänken finns ett antal röran-
slutningar med kopplingar och här kan 
läckage uppstå. Kolla emellanåt att inget 
vatten läcker ut.


