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Snart har även mars månad 
passerat och vi går in i vår-
månaderna, härligt! Vi har 
ju haft en tuff vinter med 

snö och is med allt vad det innebär. Till 
glädje för många men också besvärligt för 
andra. Notan för snöröjningen blir ovän-
tat hög men över en längre period har vi 
haft relativt låga kostnader för snöröj-
ning. Om ca 1 månad är det dags för vår-
städning i trädgården och vi får hoppas 
att våra gräsmattor inte tagit för mycket 
stryk. Såhär på senvintern är det risk att 
det blir snömögel i gräsmattorna och sär-
skilt om man går på snön. Mer sol tack!

Trädgårdsstädning 17 april
Vårstädningen brukar vara populär och 
vi räknar naturligtvis med fint väder. Väl-
kommen till samlingslokalen (utanför) 
senast kl 10 för genomgång av vad som 
skall göras. Vi bryter vid 12 för lite förtär-
ning och avstämning.

Bredbandsbolaget sänker 
avgiften retroaktivt
Föreningen har nytecknat avtalet med 
Bredbandsbolaget vilket bör ger sänkta 
avgifter för internet och telefoni enligt 
HSB´s avtal. Månadsavgift för internet 
sänks från 275 till 250 kr. Sänkningen 
skall ske per automatik och retroaktivt 
från den 1 januari 2010. Den som är 60+ 
kan kontakta Bredbandsbolaget för ytter-
ligare sänkt avgift.

Hushållssopor på höjden
Det är absolut inte tillåtet att slänga glas 
i sopnedkastet! Kartonger skall heller inte 
slängas här. Vi ser t.ex allt fler vinboxar och 
pizzakartonger nedslängda i sopvagnarna 
som snabbt fylls upp. Du som slänger 
kattsand och annat tungt uppmanas att 
försluta påsen ordentligt och ta med den 
ner till bottenvåningen och slänga den 
där istället. Påsarna går lätt sönder när 
fallhöjden är mer än några meter och det 
ser inte kul ut i soprummen!

Ny spis
En ny modernare spis med häll har instal-
lerats i samlingslokalens kök. 

Inga pappershandukar
Vi fyller inte längre på med pappers-
handukar på toaletterna utanför tvätt-
stugorna. Vid upprepade tillfällen har 
pappershanddukar slängts i toalettstolen 
och förorsakat stopp. När du använder 
tvättstugan och sen behöver tvätta hän-
derna får du ta med egen handduk.

HSB servicecenter 
Kontakt med HSB servicecenter kan även 
göras via mail: servicecenter@stockholm.
hsb.se. Det är ofta långa väntetider per 
telefon och därför kan det vara ett alter-
nativ att använda e-post istället.

Motioner till årsstämman
Motioner till stämman den 6 maj skall 
vara inlämnade före den 31 mars. Det går 
bra att maila till föreningsadressen brf.
bladet@bredband.net eller lämna i post-
lådan som finns på Barks väg 12, sv.
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SBA och åtgärder
Arbetet med brandtätning i husen påbörjas 
vecka 12. Planerad uppstart är onsdagen 
den 24 mars.

Företaget TBT kommer att utföra tätning 
på samtliga våningsplan. Sammankopp-
lade brandvarnare och utrymningsskyl-
tar skall monteras bl.a i utrymmena vid 
tvättstugan och i källarplanen (hus 10, 12 
och 16).

I elnischerna på våningsplanen skall 
tätning göras av genomföringar. Ovanför 
varje lägenhetsdörr skall genomföringen 
för bredbandskabeln tätas. 

Förutom det som nämns ovan kommer 
TBT´s personal att arbeta i källarplan 
och vindsplan. Även samlingslokalen och 
gästrummen berörs. Vi skall försöka ta 
hänsyn till ev uthyrning och tidsplanera 
så bra som möjligt.
 
Trasiga brevinkast
Som tidigare informerats måste de som 
har otäta brevinkast och dörrkarmar 
åtgärda detta. Det är du själv som ansva-
rar för dörrens och brevlådans funktion 
och tätning. Utsätt inte dig själv och dina 
grannar för risker som kan uppstå med 
giftiga rökgaser. 

Varje lägenhet är en brandcell, om det 
brinner i din lägenhet skall du gå ut och 
stänga dörren efter dig. Brinner det någon 
annanstans kan du stanna kvar i lägen-
heten och dörren skall då hållas stängd. 
Om det tränger in rök kan man tejpa för 
springor och hålla våta handdukar mot 
springorna. En tät dörr håller emot brand 
30 minuter. 

Paketpris på brandskydds-
redskap till hemmet
Vi har tagit in pris på Brandpaket innehål-
lande 1 st brandsläckare, (6 kg, pulver- 
släckare), 1 st brandfilt och 1 st brandvar-
nare.

De prisuppgifter vi fått in skiljer sig något 
beroende på totala antalet vid beställning 
och därför är det inte klart vilken levera-
natör vi skall handla av.

För att få bästa pris vill vi ha in en för-
handsanmälan så snart som möjligt men 
senast den 30 mars. Därefter medde-
las vilket slutpris som gäller och du får 
bekräfta beställningen. Kostnaden blir 
max 640 kr per paket. Blir det tillräckligt 
många som beställer kan kostnaden bli 
ännu lägre. Jämfört med marknadspriser 
är detta ca 300 kr billigare per paket, så 
passa på! Har du sommarställe kan det 
vara idé att beställa ett extra paket.

Redskapen kan sen hämtas vid 10´ans 
verkstad på tid som anges senare. För den 
som inte kan hämta själv och behöver 
hjälp med att få hem redskapen kommer 
vi att kunna hjälpa till med detta.

Fyll i anmälan på baksidan och lämna  
i brevlådan hos Ann Nyström, Barks v 10, 
6 tr eller skicka ett mail till ann@andesign.
nu och skriv BRANDSKyDDSPAKET 
samt ditt namn, adress och telefonnum-
mer. Mer info på nästa sida.



  Jag tack, jag är intresserad av brandskyddspaketet:

1 st brandsläckare, pulver, 6 kg 
1 st brandfilt 
1 st brandvarnare

Brandsläckare 6 kg rekommenderas i lägenhet, villa och fritidshus. Släckaren är av 
ABC-typ och är den mest mångsidiga släckaren och kan användas för släckning av 
nästan alla typer av bränder.

Brandfilten är ett effektivt hjälpmedel vid snabbsläckning av t.ex brand i kläder, 
möbler, TV:n eller på spisen.

Brandvarnare - för snabb varning av rök och brand. 2 varnare per 60 m2 bostad 
rekommenderas.

Priset blir max 640 kr per paket.
Blir det tillräckligt många som beställer kan priset bli ännu lägre.
Vi får paketen levererade till oss på Barks väg och sen kommer styrelsen att förvara 
dem i verkstan på Barks väg 10 tills utlämning sker. Den som själv inte kan hämta kan 
få hjälp med att få hem paketet till lägenheten. 

Alla som lämnar intresseanmälan blir kontaktade på nytt och får 
information om det slutliga priset och leveranstid.

Namn:

Barks väg nr: 

Telefon/mobil:

Mailadress:

Lämna intresseanmälan senast den 30 mars till Ann Nyström, Barks väg 10, 6 tr
eller skicka ett mail till ann@andesign.nu och skriv BRANDSKyDDSPAKET samt 
ditt namn, adress och telefonnummer och ev mailadress.
Denna sida för också att ladda ner från hemsidan!


