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Bilder från vårstädningen 
den 28 april



Grillning på balkong och 
uteplats
Vi påminner om att det ej är tillåtet att 
grilla på balkong eller altanplats med kol-
grill eller gasolgrill, det stör dina gran-
nar och viss brandrisk föreligger. Endast 
elgrill är tillåtet. Använd istället den fina 
grusrundeln med trädgårdsmöbler som 
finns intill kolonilottsområdet på bak-
sidan av Barks väg 12. Har du långt till 
platsen och föredrar gräsmattan så tänk 
på att ställa grillen tillräckligt långt ifrån 
huset så inte dina grannar blir störda. Ta 
hand om grill och andra sopor efteråt och 
tänk på brandrisken!

Samlingslokalen som fest-
lokal
Vår fina samlingslokal på baksidan av 
Barks väg 12 kan hyras för fest och annat. 
Stort rum med kök. Baravdelning och 
scen finns.
Bokning: Rakel Lundgren tel 85 34 72,
Britta & Kerstin Andersson tel 85 21 17

Om du vill använda ljudanläggningen i sam-
band med hyra av samlingslokalen bör du 
säga till om detta redan vid bokningen. 
Det underlättar för den som skall lämna 
ut anläggningen.

Nya priser fr.o.m 1 juli
Timpriset höjs till 100 kr med maxpris 
500 kr. Dygnspriset är fortsatt 500 kr och 
deposition på 1000 kr tas ut i samband 
med bokningen. Depositionen återfås 
efter användandet i samband med besik-
tingen.
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MÅNADSBLADET 
Sommar och sol önskar 
vi väl alla att få njuta av 
några månader. Träd-

gårdssångaren sjunger för fullt i trädgår-
den tillsammans med koltrast, rödhake, 
grönfink, svarthätta m.fl. Fåglarna trivs 
hos oss! 

Detta nummer av Månadsbladet (som 
inte kommer varje månad) innehåller 
uppgifter och kontaktinformation som 
kan vara bra att ha till hands. Spara den 
gärna! Utöver telefonnummer till sty-
relsemedlemmarna finns ett alternativt 
telefonnummer till styrelsen som kan 
användas vid behov om något akut inträf-
far. Vi är dock tacksamma om ni inte 
ringer sena kvällar och nätter! Numret är 
073-210 11 22.

Under sommaren kommer inte fler 
nummer av Månadsbladet men hemsidan 
uppdateras löpande. Viktig information 
därutöver anslås i portarna.

Trevlig sommar önskar styrelsen!

Ann Nyström
Informationsansvarig
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Ingen vicevärd
Som tidigare meddelats slutar Evert Holm 
som vicevärd i Bladet den sista juni.

Vi tackar Evert för en god insats som vice-
värd och det är säkert många som kommer 
att sakna den extra omtanke som Evert 
alltid haft utrymme för. Tack Evert!

Det kommer ej att tillsättas någon ny 
vicevärd efter Evert utan sysslorna flyt-
tas över på SLB och styrelsen. SLB´s tid 
hos oss utökas till två heldagar per vecka, 
tisdag och fredag.

Den som behöver hjälp med praktiska 
saker i hemmet kan kontakta SLB  
FASTIGHETSSERVICE AB, felanmälan 
månd - torsd kl 07-16: 08-545 514 71  
Jourtel 08-618 55 00.

Arbete i lägenhet debiteras lägenhetsin-
nehavaren såtillvida det inte är en tjänst 
som ingår i föreningens åtagande gente-
mot medlemmen. Är du osäker på vad 
som skall betalas av föreningen hittar du 
informationen i ”Stadgeändring bilaga” 
från juni 2005 (har delats ut till samtliga). 
Den finns också att hämta på hemsidan 
under Regler & Anvisningar/Stadgeänd-
ring bilaga (PDF).

Gräsklippning
Martin Ardelius ansvarar för gräsklipp-
ningen inom föreningen.

Materialförvaltare
Styrelsens ansvariga för mark & trädgård 
samt byggnad ansvarar tillsammans för 
utrustning och förråd.

www.brfbladet.se
Föreningens hemsida www.brfbladet.se 
uppdateras fortlöpande och här finns mer 
information om föreningen.

Vi försäljning av lägenhet är det praktiskt 
att hänvisa både mäklare och köpare till 
hemsidan. För mäklare finns det mesta av 
den nödvändiga informationen här.

Anslagstavlan 
Denna sida kan användas för nästan vad 
som helst, försäljning, byte, köp eller 
annat. Klicka på Anslagstavlan i menyn 
till vänster på hemsidan. Här finns mail-
länk till webbredaktören. Vill du ha med 
bilder på t.ex saker som är till försäljning 
kan du skicka dem som bilagor i mail. Har 
du inte bilden digitalt kan du lägga den i 
brevlådan hos Ann Nyström, B.v 10, 6 tr, 
men glöm inte skriva namn och telefon 
samt vad bilden skall användas till.

Föreningsverksamhet
De olika grupperna inom föreningen som 
bedriver verksamheter har eget utrymme 
på hemsidan och kan här annonsera olika 
aktiviteter. Håll utkik!

Anhörigregistret
Registret är uppdaterat och för den som 
ännu inte anmält sig vill vi påminna om 
fördelen med att finnas med. T.ex vid från-
varo då något inträffar med lägenheten 
eller om det gäller sjukdom eller annat. 
Endast styrelsen har tillgång till registret. 
Ansvarig för registret är Jens Jacobsen.
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E-faktura
Om du vill betala månadsavgiften via  
E-faktura skall du logga in på din inter-
netbank och anmäla att du vill ha E-fak-
tura från HSB. Gör detta senast den 31 
augusti för att det skall fungera fr.o.m 
sista kvartalet. Viktigt! -ange ditt avtals-
nummer som finns på månadsavin.

Årsberättelse
Årsberättelsen är uppsatt i portarna för 
den som vill läsa. Önskar du ett eget 
ex, tag kontakt med Ann Nyström eller 
hämta årsberättelsen i PDF-format på 
föreningens hemsida. 

Motioner från stämman som bifölls och 
kommer att utföras är: ljusslinga i träd på 
baksidan av B.v 6-8.
Trädgårdsmöbler till blomringen/bersån 
är beställda. 
Träd framför närparkeringen vid Bv 12-
14. Vi har kontaktat Fabege om önskemål 
att ta ner träden.

Trivselklubben Höstlöven
Höstens planerade månadsmöten:
24 september - Månadsmöte
29 oktober - Månadsmöte
26 november - Månadsmöte
12 december - 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 sty-
relsen. Mer info om Höstlöven finns på 
hemsidan www.brfbladet.se/Höstlöven.

Trädgården
Förnyelse av framsidan Barks v 12-16
Föreningen samarbetar med Trädgårds-
mästarn´ i Bromma med planering och 
växtval till de iordningställda ytorna 
framför B.v 12-16 men tanken är att vi 
själva skall plantera buskar och perenner. 

De som vill vara med och plantera kan 
höra av sig till styrelsen. Innan det sen är 
dags att sätta spadarna i jorden kontaktar 
vi dem som anmält intresse av att delta.

Förutom plantering är det aktuellt med 
vattning av växter och gräsmattor.

De gamla cyklarna vid 12´ans gavel har 
tagits bort och nu finns plats i två cykel-
ställ för de trångbodda i 12´an. När de 
nya planteringarna är klara kommer även 
cykelparkeringen att kännas mysigare.

Grovsoprummet i repris!
Läs i informationsskriften om vad som gäler 
för sophantering inom föreningen.

Vagnen till höger om elektroniksoporna  
är avsedd för kartonger och inget annat. 
Självklart skall de först vikas ihop.

Blommor och jord kan slängas på 
komposterna bakom 6-8 eller intill kolo-
nilottsområdet.

Färgburkar och kemikalier får ej slängas 
i soprummet. Lämna dem som miljöso-
por på OK/Q8.

Byggmaterial som betong, kakelplattor, 
kök och badrumsutrustning får absolut 
inte slängas i soprummet. Du som reno-
verar i lägenheten har skyldighet att tillse 
att din hantverkare inte dumpar avfall i 
vårt soprum.



Jens Jacobsen
Barks väg 6
Tel. 624 24 13 / 070-240 57 36
jeja42@hotmail.com
Född: 1942

I styrelsen sedan 2006. Ordförande och 
Ingår i finansutskottet.

Bengt Lundell
Barks väg 16
Tel. 514 801 44 / 070-695 60 92
bengt.o.lundell@bredband.net
Född: 1940

I styrelsen sedan 2005. Vice ordförande och 
Ingår i mark och trädgårdsutskottet samt 
ansvarig för parkeringsfrågor.

Anders Carling
Barks väg 10
Tel. 85 58 75 / 0708-76 77 54
anders@carling.nu
Född: 1936

Invald i styrelsen 2006 som ordinarie leda-
mot. Ingår i byggnadssutskottet. Nyckel-
ansvarig.

Göran Lif
Barks väg 6
Tel. 35 78 40 / 070-491 18 99
golif@bredband.net
Född: 1942

Invald i styrelsen 2007 som ordinarie leda-
mot. Ingår i byggnadssutskottet.

Bladets styrelse
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Kerstin Storåkers
Barks väg 16
Tel. 768 37 21 / 070-674 22 33
kerstin@familjenstorakers.com
Född: 1943

I styrelsen sedan 2007 som ordinarie leda-
mot. Kassör och ingår i fi nansutskottet. 

Martin Ardelius
Barks väg 12
Tel. 655 49 07 / 073-424 24 30
martin.ardelius@hotmail.com
Född: 1954

I styrelsen sedan 2007 som suppleant. Ingår 
i mark och trädgårdsutskottet.

Ann Nyström
Barks väg 10
Tel. 655 10 23 / 070-735 19 70
and@bredband.net
Född: 1948

I styrelsen sedan 2006 som suppleant. Infor-
mationsansvarig. Ansvarar också för fören-
ingens hemsida och månadsbladet.

Annelie Larsson

Ledamot från HSB
Tel. 785 31 26
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Lokaler, kommittéer och aktiviteter, kontaktpersoner

 Tel Hus nr E-post
Ansvarig för flaggning 

Sune Holgersson 85 81 25 16 sune.holgersson@telia.se
Rune Karlsson 85 20 68  16

Gästrum Hus 6 
Solveig Walles 655 89 66 6 solveig.walles@bredband.net
Ulf Byström 85 83 42 12 bystromulf@hotmail.com

Gästrum Hus 12 
Margareta Byström 
-Klippström 85 83 42 12 bystromulf@hotmail.com

Samlingslokal 
Rakel Lundgren  85 34 72  12
Britta Andersson  85 21 17  12 bk.andersson@comhem.se
Kerstin Andersson 85 21 17  12 bk.andersson@comhem.se

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
Hans Bandelin 655 49 80 16 hans.bandelin@bredband.net

Valberedning
Ann-Christin Gützkow 85 79 50 6 ann-christine.gutzkow@comhem.se
Ina Churchill 85 67 69 12 
Ulla-Britt Westin 85 69 18 12 ullabritt.westin@bredband.net
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