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MÅNADSBLADET är namnet 
på den information som 
kommer att delas ut till alla 
medlemmar i Bladet unge-

fär en gång per månad, du håller just det 
första numret i din hand. Tanken är att 
månadsbladet skall delas ut kort efter sty-
relsens månadsmöten och innehållet blir 
förutom kortfattade anteckningar från 
mötet även annan info, allt efter behov. 
Finns önskemål från övriga verksamheter 
inom föreningen att skriva om händelser, 
berättelser eller kommande aktiviteter så 
tar vi med det också. 

Tidigare försök med information från 
styrelsemöten via E-post resp. utdelning 
i brevlådorna fungerade inte som det var 
tänkt och ersätts nu av det nya månads-
bladet.

All viktig information finns på vår 
hemsida men även den som inte använ-
der internet skall självklart ha tillgång till 
den viktigaste informationen.

Styrelseprotokollen är mycket omfat-
tande och innehåller ibland anteckningar 
som ej kan vara av intresse för medlem-
marna, samt att de heller ej är officiella. 
Vi gör ett utdrag med kortfattade note-
ringar så att du som medlem får till-
gång till vad som händer i föreningen, 
se sid 8.

Utseendet på månadsbladet kan 
variera, från A4-blad till flersidig A5-
folder (som denna), allt efter behov. Vi 
strävar även efter att kopiera och häfta 
samman själva för att hålla nere kostna-
den. En PDF-version finns på hemsidan.

Förutom månadsbladet kommer även 
i fortsättningen infomöten att hållas i för-
eningslokalen. Då kan du även ställa frågor 
om vad som är på gång och vi rekommen-

derar att du deltar på dessa möten.
Du som medlem kan alltid lämna för-

slag på innehåll och ännu hellre skriva 
ett bidrag. Är det något du undrar över, 
tag kontakt med infoutskottet (Ann eller 
Anki).  

Ann Nyström

Informationsmöte
Boka in höstens informationsmöte i sam-
lingslokalen torsdagen den 28 sept, kl 19 
- 21. Mötet avslutas med kaffe och bulle. 
Välkomna!

Övernattande gäster!
Gästrummen på Barks väg 6 och 12 är 
lösningen när du har övernattande gäster.

Rummen som endast kostar 100 kr/
natt har vardera två sängar (+ en extra 
säng), diskbänk, porslin, kylskåp, kaffe- 
kokare mm. För den obligatoriska städ-
ningen finns dammsugare och golv-
mopp. 

Kom ihåg att vid återbud avbeställa senast 
24 tim innan hyresdagen, annars debiteras: 
Bokning 1-3 dagar =debitering 1 dag
Bokning 4 dagar =debitering 2 dagar

Kontaktpersoner för bokning, se sid 12
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Felanmälan
Elavbrott 
Kontrollera först om problemet finns i 
proppskåpet i din lägenhet. Om inte, 
kontakta vicevärden, Evert Holm. Är 
han inte tillgänglig, kontakta ordf. Peter 
Fischbach, Barks väg 16  
tel 08-85 35 12. 

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 vicevärden Evert Holm. 

Övriga fel 
Anmäl till SLB Fastighetsservice AB  
Månd - torsd kl 07 - 16:
tel 08-545 514 71 
Fred kl 13 - månd kl 07: 
Jourtel 08-618 55 00 
Information finns också på anslags-
tavlan i entréerna.

Våra Husvärdar
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. 

Barks väg 6 
Angela Arce, plan 5, tel 08-624 03 27
E-post: angela.arce@comhem.se
Gunnar Lindquist, plan 1, tel 08-655 02 32
E-post: lindquist.g@telia.com

Barks väg 8 
John Better, plan 3, tel 08-85 6116
E-post: jorol.better@bredband.net
Runo Carlsson, tel 08-655 10 65
E-post: r_c@bredband.net

Barks väg 10 
Anders Carling, plan 6 tel 08-85 58 75
E-post: anders@carling.nu
Nils Rogberg, plan 8, tel 08-661 93 83
E-post: rogberg@bredband.net

Barks väg 12 
Ina Churchill, plan 4, tel 08-85 67 69
E-post: inachu@bredband.net
Inger Ilebrand, plan 1, tel 08-85 71 79
E-post: inger.ilebrand@comhem.se

Barks väg 16 
Hans Bandelin, tel 08-655 49 80
E-post: hans.bandelin@bredband.net
Sune Holgersson, tel 08-85 81 25
E-post: sune.holgersson@telia.com

Vicevärd
Evert Holm, Barks väg 10 tel 08-85 79 50
E-post: everth@bredband.net
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Trivselklubben Höstlöven
Höstens program är delvis klart och 
första månadsmötet blir den 25 sept  
Vi får besök av skådespelerskan Anita 
Köning som framför en sketch, som 
handlar om Moa Martinssons liv.
Kaffe med dopp, Välkomna!

30 oktober Årsmöte
27 november Månadsmöte program ej klart.
11 december, Luciafirande.

Utflykt till Målshammars Gård, den 17 
augusti. Anmälningstiden har gått ut 
men i mån av plats mottages efteran-
mälningar, hör i så fall av dig till Kerstin 
Johansson, tel 85 32 71. Kostnad, 180 kr. 
Eftersom vi kommer att åka med privat-
bilar går 40 kr till den som ställer upp 
med bil. Vi träffas kl. 10.00 vid garaget. 

Höstlövens styrelse

Höstlövens styrelse
Ordförande Telefon

Kerstin Johansson 85 32 71
Vice ordförande

Birgitta Zetterqvist 758 15 24
Sekreterare

Runo Carlsson  655 10 65
Kassör

Lars-Åke Flood  97 66 22

Övriga ledamöter

Anita Alström  655 01 58
Eva Bjerström  85 33 95
Alf Johansson  85 29 59 

Suppleant

Hans Ardelius 32 51 63 

Adjungerad

Märtha Lindberg  85 40 07

Legionella
Med jämna mellanrum dyker det upp 
rapporter i media om den fruktade legio-
nellabakterien. Legionella är en bakterie 
som finns i allt vatten men i mycket små 
mängder. Det är när vattnet håller mellan 
18 och 45 grader som bakterien växer 
och förökar sig.

Styrelsen i föreningen har länge upp-
märksammat detta problem och även 
vidtagit åtgärder för att minska riskerna 
för att bakterien skall spridas i våra vat-
tensystem.

Ett av riskmomenten finns i de vatten-
burna element och handdukstorkar där 

vattenflödet minskas genom att element 
respektive handdukstork stängs av. Vatt-
net i dessa håller då en lägre temperatur 
och risken för spridning av bakterien 
ökar.

Det är därför viktigt att du som bytt 
ut ditt element eller installerat en vatten-
buren handdukstork anmäler detta till 
husvärden i ditt hus, så att kontroll kan 
ske att installationen är riktigt utförd. Är 
du tveksam ta kontakt med vice värden 
Evert Holm. 
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Trädgården
Utemiljökommittén är f.n. vilande men i 
styrelsen finns Mark & Trädgårdsansva-
riga: Bengt Lundell och Ann Nyström.

Att vi har en stor trädgård uppskattas 
av  många men den kräver också sköt-
sel och underhåll. Vi har flera medlem-
mar i föreningen som gjort och gör en 
fantastisk insats. Ogräs och dåliga växter 
har tagits bort och ny jord fyllts på i 
rabatterna. Senast kring sittplatsen invid 
koloniområdet. Kanske kan platsen åter 
börja användas som det var tänkt när 
trädgården planerades. Du som har idéer 
och arbetslust men är osäker på vad som 
behöver göras, ta kontakt med Bengt 
eller Ann. Avtalet med trädgårdsfirman 
innebär att vi ej skall ge oss på vissa ytor. 

Renoverad Lekhäst vid Barks väg 16

Trädbeskärning 
Rensning och reducering av trädkronor 
som påbörjades den 3 juli görs för att 
träden skall kunna utvecklas bättre. Syftet 
är också att skapa öppnare ytor med mer 
ljus. Företaget Trädmästarna har anlitats 
för uppdraget.

Till hösten fortsätter arbetet med förnyelse 
av framsidan, från 12´an fram till och 
med 16. Lindhäckarna tas bort och ersätts 
delvis av måbär (samma som framför 6-
10´an). Marken bereds för gräsytor och 
plantering av nya växter. 

Frivilliga insatser
I nuläget är det inte fastställt om nya 
buskar och perenner på övriga ytor skall 
planteras i höst eller nästkommande vår. 
Vi vill först undersöka om det finns för-
utsättningar att göra det i egen regi med 
ett antal frivilliga trädgårdsarbetare. -Du 
som vill vara med och jobba med plan-
tering mm, tag kontakt med Bengt eller 
Ann och anmäl ditt intresse. Det som 
skall göras är; inköp av växter, plantering 
och vattning. Alla ytor som skall plante-
ras kommer att vara förberedda med ny 
jord. 
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Föreningens hemsida
Vår hemsida www.brfbladet.se har många 
besökare. Inte bara våra medlemmar utan 
också av intresserade lägenhetsköpare och 
mäklare. Senaste besökarstatistiken visar 
att vi har ca 240 besökare per månad.

All föreningsverksamhet, Höstlöven 
m.fl. kan använda hemsidan till all slags 
information. Viktigt att ansvariga för 
resp. verksamhet skickar underlag till 
mig för uppläggning på hemsidan. 

Mäklarinformation
Ett annat viktigt användningsområde av 
hemsidan är köp- och säljinformation. 
Många mäklare vet redan att vår hemsida 
är användbar, både som mäklarinfo och 
som ett bra sätt att presentera lägenhets-
objekt. Tänk på att informera din mäk-
lare om hemsidan när du skall sälja din 
lägenhet. Besökare till Barks väg hittar 
väginformation på hemsidan under 
”Hitta hit/Karta”.

Anslagstavla
På hemsidan finns också en anslagstavla. 
Där kan du annonsera om det mesta,  
köp- och sälj, skänkes eller annat. Skicka 
ditt bidrag till Ann.

Det mesta om föreningens verksamhet 
finns på hemsidan och vi rekommende-
rar dig att regelbundet klicka in på www.
brfbladet.se. Här syns det senast alltid 
först! 

Ann Nyström, webbansvarig

20-års 
JUBILEUM
Brf Bladet fyller 20 år och vi firar med en 
kräftskiva torsdag den 31 augusti kl 18.30.

Vi hoppas naturligtvis på fint väder och 
att vi kan sitta ute. Men för säkerhets 
skull har vi bokat stora tält.

Föreningen bjuder på kräftor, lättöl, 
vatten, vin, 5 cl nubbe, bröd, ost, paj och 
sallad. Ta gärna med egen kräftkniv!

Musik av trion Uppdraget som underhål-
ler och spelar till våra sånger.

Inbjudan med svarskupong kommer att 
sättas upp i portarna men du kan redan 
nu anmäla ditt deltagande. Lämna svar 
till Ann senast 13 aug. Skriv namn och 
lägenhetsnummer samt antal personer. 
Det går även att anmäla sig via vår hem-
sida.

Hyr föreningslokalen för 
fest och annat!
Samlingslokalen på Barks väg 14 passar 
utmärkt för sammankomster av olika slag 
och hyrs ut till oss som är medlemmar i 
föreningen.

Kontaktpersoner för bokning, se sid 12
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Parkering
En påminnelse från styrelsen om vilka regler som gäller  
för parkering på if’s parkering och gästparkeringen.

If:s parkering
Bladets medlemmar får stå på if ’s parkeringsplatser enligt nedan:
Vardagar från  17.00 – 07.15
Helger från fredag 17.00 – måndag 07.15
Röda dagar från 17.00 kvällen innan till 07.15 påföljande vardag

Var vänlig beakta dessa tider, vi riskerar att bli av med denna möjlighet  
till parkering om inte reglerna efterlevs.

Gästparkering - platserna 8-11 mellan if och Barks väg 12-16
De fyra gästparkeringsplatser vi förfogar över är avsedda endast för kortvarig parkering 
för medlemmarnas gäster. Vänligen beakta detta av hänsyn till dina medboende. Pla-
cera gästparkeringstillstånd väl synligt i framrutan.

Parkering för hantverkare - plats 16 (Servicebil) mellan if och Barks väg 12-16 
Kan användas av hantverkare som utför uppdrag i din lägenhet, använd gästparke-
ringskortet. Är platsen upptagen kan även 8-11 användas.

Portkod
Att vi har portlås med kod skall ses som 
en möjlighet att stänga ute oönskade 
besökare. Det är därför viktigt att inte 
lämna ut koden till obehöriga. Tänk 
också på att inte låta porten stå uppställd 
utan att du själv är i närheten.

Vi har haft oönskade besök med bl.a 
förstörelse som följd. Hjälp till att minska 
problemen och de extra kostnader detta 
medför.

Visa hänsyn till dina grannar
Tänk på att ljudet från dörrar kan vara 
mycket störande. Särskilt gäller det de 
tunga dörrarna till källarförråd och tvätt-

stugor. På förekommen anledning manar 
vi åter till hänsynstagande; släpp inte 
dörren, utan stäng den varsamt. Obser-
vera också att tvättstugetiden är mellan kl 
07 och 22. Övriga regler för tvättstugan 
finns i de Boenderegler som delats ut till 
samtliga medlemmar. (De finns också på 
hemsidan).

Sophantering
Även här finns anledning att påminna;
hushållssopor får ej slängas löst utan skall 
packas i påsar. Grovsopor skall hanteras 
enligt de regler vi har. Alltför ofta hittar 
vi ovikta kartonger i behållaren och ej 
tillåtna sopor som vitvaror, glas mm.
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Anteckningar från styrelse-
mötet den 14 juni 2006
•  Första ordinarie styrelsemötet efter 

stämman varade i fyra timmar.

•  En stor del av mötet ägnades åt mark 
och trädgård. Mark- och trädgårdsut-
skottet presenterade förslag till nyplan-
teringar utanför hus 12-16. Beslut togs 
att med det presenterade förslaget som 
utgångspunkt begära in anbud från 3 
olika firmor. Beslut om vilken firma 
som får uppdraget väntas bli fattat vid 
styrelsemötet i augusti.

•  Ordföranden redogjorde för en skri-
velse som inkommit från Solna Stads 
miljökontor där föreningen uppmanas 
upprätta en plan för radonmätning 
i lägenheter med markkontakt utan 
underliggande källare. Fastighetsut-
skottet fick i uppdrag att ta fram en 
sådan plan.

•  Fastighetsutskottet rapporterade att 
samtliga spiskåpor nu bytts ut. Injus-
teringen av kåporna är dock inte klar, 
delvis beroende på att företaget inte 
kunnat komma in i alla lägenheter. 
Injusteringarna beräknas dock bli klara 
innan hösten.

•  Fastighetsutskottet skall inom de när-
maste tiden ha ytterligare ett möte med 
Fabege angående gemensamhetsanlägg-
ningen, dvs gata och trottoar. Fören-
ingen har under året blivit fakturerad 
för kostnader för snöröjning mm för 
denna anläggning men bestrider faktu-
rorna då styrelsen anser att felaktigheter 

i mätningen av anläggningen begåtts.

•  Kylskåpet i 6:ans gästrum är trasigt. 
Fastighetsutskottet inhandlar ett nytt.

•  Diskuterades åtgärder med anledning 
av tre skrivelser från enskilda medlem-
mar. 

•  Ordförande redogjorde för de fortsatta 
förberedelserna för 20-års jubileet den 
31 augusti.

•  Beslöts att snarast riva klätterställningen 
bredvid kolonilotterna då ställningen 
blivit grovt vandaliserad och nu måste 
anses som farlig för lekande barn.

•  Styrelsens mötesdatum för resten av året: 
16 augusti 2006 
20 september 
18 oktober 
15 november 
14 december

Cyklar
Tyvärr har vi inte tillräckligt många plat-
ser för cyklar i våra cykelförråd. Därför är 
det extra angeläget att du som har gamla 
oanvändbara cyklar som ej används upp-
ställda i förråden snarast tar bort dem. 
Långtidsförvaring av obrukbara cyklar 
får ske på annan plats, förslagsvis i lägen-
hetsförråden.
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Peter Fischbach
Barks väg 16
Tel. 85 35 12 / 0705-83 29 49
peter@fischbach.se
Född: 1945

I styrelsen sedan 2005. Ordförande, ingår i 
fastighetsutskottet. Nyckelansvarig. 

Bakgrund: egen företagare i restaurang-
branschen sen 1973. Bott i föreningen sen 
1986.

Anki (Ann-Christine) Gützkow
Barks väg 6
Tel 33 60 98 / 0705-58 38 15
ann-christine.gutzkow@comhem.se
Född: 1939

I styrelsen sedan 2003. Nu  vice ordförande, 
Ingår i informationsutskottet, har hand om 
P-tillstånden och är kontaktperson för hus-
värdarna.

Bakgrund: Jobbat bl.a som assistent åt för-
förre Skandia-chefen. Numera pensionär 
med intresse för akvarellmålning och resor. 
Frånskild, 3 barn, 9 barnbarn. Bott i fören-
ingen sen 2001.

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

I styrelsen sedan 2005. Ingår i mark och 
trädgårdsutskottet och ansvarar för IT.

Bakgrund: Pensionär. Tidigare projektledare, 
chef för IT- och verksamhetsutveckling i  
olika företag. Gift, tre barn och 2 barnbarn.
Bott i föreningen sen 1991.

Bladets styrelse
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Boel Holmlund
Barks väg 12
Tel. 85 34 72 / 073-909 43 20
boel.holmlund@comhem.se
Född: 1945

I styrelsen sedan 2006, Ingår i finansutskot-
tet och är styrelsens sekreterare. Ansvarar 
för anhörigregistret.

Bakgrund: arbetat som sekreterare i närings- 
livsorganisationer, fastighetsbolag och finans- 
bolag. Intressen: musik, segling, tennis.
Bott i föreningen sen 2002.

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 fastighetsutskottet.

Bakgrund: Civ.ing. KTH Väg o. Vatten. Jobbat 
som projektledare med bl.a. infrastruktur 
och energi hos entreprenörer och konsulter. 
Sista åren före pensioneringen som egen-
företagare. Gift med Christina och har tre 
barn och sex barnbarn. Bott i föreningen 
sen 1992.

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

I styrelsen sedan 2006. Ingår i finansutskot-
tet och är styrelsens kassör.

Bakgrund: Tidigare styrelseledamot i Brf. 
bladet mellan 1999 och 2003. Officer i luft-
värnet och arbetat med data i bankvärlden. 
Bott i föreningen sen 1997. 10



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

I styrelsen sedan 2006 som suppleant. 
Ingår i informationsutskottet och mark och 
trädgårdsutskottet. Ansvarar också för för-
eningens hemsida.

Bakgrund: Egen företagare inom grafisk 
design. Gillar djur och natur och målar gärna 
i akvarell. Sambo med Thomas och har bott 
i föreningen sen 1995.

Annelie Larsson

Ledamot från HSB

Vice värd
Evert Holm
Barks väg 10
Tel. 85 79 50
everth@bredband.net
Född: 1932

Anställd i föreningen som vicevärd. Ansvarar 
för soprummen. Övriga uppgifter: bl.a gräs-
klippning, rycker in vid akuta problem när 
fastighetsskötaren inte finns på plats.
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Lokaler, kommittéer och aktiviteter, kontaktpersoner

 Tel Hus nr E-post
Ansvarig för flaggning 

Sune Holgersson 85 89 39 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
Kerstin Andersson 85 21 17  12

Kolonilotter 
Ingrid Fröjd Andersson 97 66 22  6

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

Ulla-Britt Westin 85 69 18 12 ullabritt.westin@bredband.net

Valberedning
Evert Holm 85 79 50 10 everth@bredband.net
Inger Ilebrand 85 71 79 12 inger.ilebrand@comhem.se
John Better  85 61 16 8 jorol.better@bredband.net
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