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MÅNADSBLADET SOMMAR 
I sommarnumret finns 
information om styrelse 
och övriga funktionärer så 
spara gärna Månadsbladet 

Juli så du har snabb tillgång till kontakt-
uppgifterna. 

Under sommaren är endast delar av sty-
relsen hemma men oftast finns Jan-Erik  
Lindahl, Arne Vahlström och Ann 
Nyström på plats. Föreningens mailadress 
kontrolleras inte kontinuerligt under peri-
oden så säkraste sättet att få kontakt är 
att ringa. Kontaktuppgifter till styrelsen 
finns på sid 6-7.

Ann Nyström
Informationsansvarig

Gästparkering på Axet
F.n. finns 2 parkeringsplatser på Axet som 
går att nyttja då du har gäster på längre 
besök. Det är platserna 25 och 26. Gäst-
parkeringstillstånd skall finnas synligt i 
bilen. Respektera att platserna inte är till 
för oss boende i föreningen. 

Belysning på våningsplanen
Enligt stämmobeslut skall möjligheten att 
lägga om belysningen på våningsplanen 
göras och styrelsen följer Energimyndig-
hetens utvecklingsarbete med LED-belys-
ning och rörelsedetektorer. Tills vidare är 
det omkopplat så att de bottre armatu-
rerna lyser dygnet runt. Kostnaden för 
detta är ca 5 000 kr per hus och år. En 
tillfällig lösning med detektorer skulle 
inte ge någon lönsamhet då installations-
kostnaden är för stor. 

Trädgården
Gungplatsen har nyligen rensats från 
både gungor och buskar. Planeringen är 
sen att köpa in nya gungor som uppfyl-
ler dagens krav beträffande säkerhet. Men 
det blir tidigast till hösten. Även ny sand-
låda planeras. 

Ett av de stora träden intill kolonilotterna 
kommer att tas bort för att ge mer ljus till 
koloniområdet.

Den delen av trädridån bakom 10-8 som 
hör till vår tomt skall gallras. Tillräckligt 
bra träd sparas och slyn beskärs till häck-
höjd.

I slänten mellan 10 och 8 har krypox-
bären inte klarat vintern. Buskarna 
kommer att tas bort och en ny lösning 
skall utföras.
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Med anledning av motionen om städning av 
dusch och stämmans beslut har styrelsen dis-
kuterat hur detta skulle kunna genomföras på 
bästa sätt.

Innebörden av motionens b-del är att den 
som hyr ej behöver städa duschen. Istäl-
let skall städning utföras av föreningens 
städföretag. Dessutom att bostadsrättsha-
varna skall informeras om att endast gäst-
rumshyrare får använda duschen.

Toalett/duschrummet städas 1 gång per 
vecka av städföretaget. Att samtliga som 
använder duschen gör rent efter sig borde 
vara en självklarhet men tyvärr finns det 
vissa som inte tar hänsyn och det kan 
bl.a drabba den som hyr gästrum. Det är 
också det som ligger bakom motionen.

Att genomföra detta är dock inte enkelt. 
Vem som skall betala togs inte upp på 
stämman. Städning av utrymmet kostar 
500 kr per gång vilket gör rumshyran väl 
dyr. Om föreningen skulle stå för kostna-
den skulle det hamna på ca 50-100 000 
kr per år. Det förutsätter förbokning av 
städfirman och då ombokning sker av 
gästrum måste samtidigt ändring av städ-
dag göras. Det kräver ännu större insats av 
gästrumsansvarig och förutsätter också att 
det med kort varsel går att få hit städfir-
man. Då gäster flyttar in/ut under helger 
går det inte att få städning utförd.

Styrelsen försöker nu finna en praktisk/
ekonomisk lösning på stämmobeslutet, 
men avser under alla omständigheter 
att höra med medlemmarna vid höstens 
informationsmöte hur en sådan lösning 
långsiktigt bör se ut.

/Styrelsen

Gästrum för medlemmar
Gästrummen på Barks väg 6 och 12 
används flitigt. De kostar 150:- per natt  
och är praktiskt när man har övernat-
tande gäster. Rummen får inte användas 
på annat sätt.

I rummen finns 2 sängar (+ extrasäng), 
täcken och kuddar. Diskbänk, kylskåp, 
kaffekokare och lite porslin finns också. 

Boka rum i god tid, det är tidvis stor 
efterfrågan. Kom ihåg att vid återbud 
avbeställa senast 24 timmar innan hyres-
dagen, annars blir du debiterad för det 
antal dagar din bokning gällde.

Bokning av gästrum görs hos Ann Nyström
I första hand ber vi dig boka via formu-
läret som finns på föreningens hemsida 
www.brfbladet.se. I andra hand per tel 
655 10 23, OBS - ENDAST MELLAN 
KL 09-21. Vänligen respektera tiderna. 
Endast bekräftade bokningar gäller. Har 
du bokat via hemsidan så får du bok-
ningsbekräftelse till den uppgivna mail-
adressen. 

Då Ann inte kan nås tas bokningar 
emot av Inger Ilebrand, Barks väg 12, på 
tel 85 71 79. Samma tider gäller, endast 
mellan kl 09-21.

Nyckel lämnas i din brevlåda under 
eftermiddagen den dag då rummet bokats.
Har du inte fått nyckeln senast kl 17 den 
dag bokningen gäller kan ett missförstånd 
ha uppstått eller att gästrumsansvarig har 
fått förhinder av något slag. Kontakta då 
någon annan i styrelsen som kan hjälpa 
till med reservnyckel.



Vart vänder jag mig då något 
inte fungerar?

Elavbrott
Kontrollera först om problemet finns i 
proppskåpet i din lägenhet. Om inte, 
kontakta husvärden. Om denne inte finns 
tillgänglig kontakta Storholmen Teknik, 
se nedan.

Kabel-TV
Är mottagningen dålig? Kontrollera om 
grannen har samma problem.
Kontakta i så fall Com Hem kundservice
tel 0771-55 00 00.

Hissar
Vid fel, kontakta Kone Hissar
tel 08-618 01 80.

Ohyra
Kontakta Anticimex,
Kundtjänst tel 08-19 00 30.

Sopnedkast
Vid stopp i sopnedkastet kontaktas i 
första hand husvärd eller Storholmen 
Teknik.

Övriga fel
Felanmälan görs till Storholmen Teknik
tel 08-627 00 22 månd-fred mellan kl 
7.00-16.00. Därefter är det telefonsvarare.
Mailadress är info@cemi.se
Formulär för felanmälan finns på: www.
cemi.se.

Akuta jourfall på andra tider:
tel 08-657 77 20 (Jourmontör/Securitas).

Husvärdar
Barks väg 6
Anders Berg, plan 1, tel 85 86 72
Gunnar Lindquist, plan 1, tel 655 02 32

Barks väg 8
John Better, plan 3, tel 85 6116
Runo Carlsson, plan 2, tel 655 10 65

Barks väg 10
Evert Holm, plan 7, tel 85 79 50
Arne Vahlström, plan sv, tel 420 57 881

Barks väg 12
Ina Churchill, plan 4, tel 85 67 69
Leif Andersson, plan 1, tel 768 37 82

Barks väg 16
Hans Bandelin, plan 7, tel 08-655 49 80
Sune Holgersson, plan 6, tel 08-85 81 25
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Reparation och åtgärder som skall bekos-
tas av föreningen skall inte beställas av 
medlem. Kontakta istället husvärd eller 
någon i styrelsen som avgör när och hur 
det skall hanteras. Åtgärder inom fastig-
heten samordnas om möjligt för att hålla 
nere kostnaderna. Den som ändå beställer 
föreningsarbeten av Storholmen Teknik 
får räkna med att betala själv. Om det är 
oklart vem som har betalningsansvaret får 
du räkna med att betala och därefter kon-
takta styrelsen för ev. återbetalning.

När du anlitar Storholmen Teknik för 
jobb i lägenheten som inte skall betalas 
av föreningen, blir du fakturerad direkt 
av Storholmen Teknik. Minsta debiterad 
tid är enligt avtal 1 timme. 
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Kontaktpersoner för lokaler, flaggning, kolonigrupp, webb

 Tel Hus nr E-post
Ansvarig för flaggning 
Sune Holgersson 85 81 25 16 sune.holgersson@telia.se
Åke Bergstrand 85 70 87  6 ma.bergstrand@bredband.net

Gästrum hus 6 och 12 
Rummen bokas i första hand via formuläret på hemsidan www.brfbladet.se
Ann Nyström 655 10 23 10 ann@andesign.nu
Inger Ilebrand, reserv 85 71 79 12 inger.ilebrand@comhem.se

Samlingslokal 
Mona Karlson  651 04 74,  12 mona.karlson@tele2.se
 070-416 39 80
Arne Vahlström  420 57 881 10 pava45@hotmail.com

Kolonilotter 
Ingrid Fröjd Andersson 97 66 22  6 flood@bredband.net

Webbredaktör 
Ann Nyström 655 10 23 10 ann@andesign.nu

Revisorer och valberedning
 Tel Hus nr E-post
Revisor 
Ulf Holmberg 624 33 60  8 ulf.holmberg@wwf.se

Revisorsuppleant
Stieg Ragnar 655 88 64 10 

Valberedning
Bengt Lundell 514 801 44 16 bengt.o.lundell@bredband.net
John Better 85 61 16 8 jorol.better@bredband.net
Ingrid Fröjd Andersson 97 66 22 6 flood@bredband.net
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Göran Lif
Barks väg 6
Tel 35 78 40 / 070-491 18 99
golif@bredband.net
I styrelsen sedan 2007  
Ordförande
Byggnad
register

Kerstin Storåkers
Barks väg 16
Tel  070-674 22 33
kerstin@familjenstorakers.com
I styrelsen sedan 2007  
Ekonomiansvarig
kansli 

Ann Nyström
Barks väg 10
Tel 655 10 23 / 070-735 19 70
ann@andesign.nu
I styrelsen sedan 2006  
Vice ordförande  
informationsansvarig
kansli

Karin Falk
Barks väg 8
Tel 510 119 63 / 073-663 51 43
karin.falk@bredband.net
I styrelsen sedan 2008  
Sekreterare 
kontaktperson för Höstlöven

Bladets styrelse 2010-2011
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Nils Rogberg
Barks väg 10
Tel 661 93 83
rogberg@bredband.net
I styrelsen sedan 2008  
Mark & Trädgård
parkeringsfrågor
nyckelansvarig

Jan-Erik Lindahl
Barks väg 8
Tel 718 22 34 / 076-124 42 54
jan-erik.lindahl@hotmail.com
I styrelsen sedan 2009 
Suppleant
Byggnad

Arne Vahlström
Barks väg 10
Tel 420 57 881
pava45@hotmail.com
I styrelsen sedan 2010
Suppleant 
Byggnad

Birgitta Lönegård
Ledamot från HSB
Tel 446 78 39 / 070-310 89 20
birgitta.lonegard@ronneberga.se
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Grillsommar!

Föreningen har 2 stora grillar som kan 
lånas av medlemmarna. Grillarna förva-
ras i snickarboa som ligger inom koloni-
området. Grillkol och tändvätska håller 
du med själv samt ansvarar för att grillen 
släcks och rengörs. Ingen aska får slängas 
på komposterna. Bästa platsen för grillen 
är rundeln vid kolonilottsområdet.

Ansvarig för grillarna är
Ina Churchill
Tel 85 67 69, 070-511 49 49

Du som grillar på balkongen, tänk på att 
grill med öppen eld inte är tillåtet, men 
elgrill går bra. Tänk dock på att ta hänsyn 
till dina grannar.

Hantverkare i lägenheten?
Innan du renoverar i lägenheten skall 
detta anmälas till styrelsen. Blankett i 
PDF-format finns att ladda ner på hem-
sidan. Vill du hellre ha en papperskopia 
kontaktar du byggnadsansvarig i styrel-
sen. Det finns viktig information som 
styrelsen vill förmedla. Du kan också få 
råd av våra byggnadsansvariga.

Tänk på att det är ditt ansvar att se till att 
det inte ställs byggskrot eller annat i grov-
soprummet samt att det hålls rent både 
i trapphus och utanför husen. I första 
hand skall byggmaterial och annat förva-
ras i lägenheten. Om det är nödvändigt 
att tillfälligt ställa byggmateiel utanför 
lägenheten skall det ställas så att det inte 
hindrar vid ev utrymning och räddnings-
arbete.

Det är absolut förbjudet att slänga 
byggskrot i sopnedkastet (som tyvärr har 
skett vid flera tillfällen). 

Många byggare använder bilen som 
verkstad och därför har styrelsen beslutat 
tillåta att tillfällig parkering kan ske utan-
för entréerna. Husvärdarna har nyckel till 
grinden. För vanlig parkering av entre-
prenörers bilar skall du hänvisa till våra 
gästparkeringsplatser och samtidigt låna 
ut gästparkeringskortet.

Tack till alla som deltog på 
vårstädningen i april!
Nu är trädgården som vackrast. Passa på 
och gör en rundtur och titta på de fina 
planteringarna som blommar.


