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MÅNADSBLADET 
Det lackar mot Jul. 1:a 
Advent bjuder före-
ningen på kaffe i sam-
lingslokalen, en tradition 

som kommit för att stanna. Kanske får 
vi i år en vit jul, kanske inte. Men jul-
pynt med blommor och ljus skapar ändå 
den där varma, lugna känslan. Gullvivan 
utanför 10´an kämpar vidare och blir det 
ingen vinter till jul kanske den överlever 
julafton också! 

Ann Nyström
Informationsansvarig

Var slänger man granen 
efter Jul?
Vi som inte packar ihop plastgranen i en 
låda efter jul utan istället försöker samla 
ihop barren efter en f.d. gran kan lämna 
den i grovsoprummet i 8´an. Bäst är att 
klippa av grenarna och lägga dem i en 
sopsäck och ställa den tillsammans med 
det som återstår av stammen i grovsop-
rummet.

Tack alla flitiga trädgårds-
arbetare!
Vår stora trädgård kräver varje år rätt 
stora insatser för att hållas i gott skick. 
Det finns många som trivs med att jobba 
ute bland växterna och bidrar på detta 
sätt till en fin trädgård. 
Vid städdagen den 7 november var det 
stor uppslutning, tack till alla. Varje gång 
vi utför gemensamt trädgårdsarbete sparar 
vi pengar åt föreningen. Några bilder från 
städdagen finns upplagda på hemsidan.

Bladets ekonomi 2009
Det preliminära resultatet för 2009 och 
budget 2010 är nu klart. 

Som tidigare meddelats har vi beslutat att 
inte byta fläktaggregaten detta år, vilket 
bl.a innebär att vi får ett överskott för 
2009. Räntan har varit lägre än väntat 
och vi har även sparat pengar på att sty-
relsen under året utfört en hel del arbete 
i egen regi. Sammantaget gör detta att 
vi beslutat reglera året med en avgiftsfri 
månad. Det blir av tekniska skäl januari 
månad 2010.

Sänkt månadsavgift 2010
Budgeten för 2010 medger en sänkning av 
månadsavgifterna och styrelsen har beslu-
tat sänka med 5% från och med januari 
2010. Betalningsavierna som skickas ut 
för nästkommande kvartal kommer att 
ha den lägre summan angiven. Du som 
har autogiro hos HSB behöver inte göra 
något för att rätt belopp skall dras, det 
sker automatiskt.

Nu har vi sänkt avgiften i flera steg de 
senaste åren men vi vill påpeka att om det 
blir ett annat ränteläge och/eller uppstår 
behov av oförutsedda underhållsåtgärder 
kan avgiften komma att höjas.

Vi har ännu inte fått besked om ev. höj-
ning av avgiften för parkeringsplats i gara-
get för 2010.

Fel om felanmälan
I novembernumret av månadsbladet stod 
det fel telefonnummer till Anticimex. 
Rätt nummer skall vara: 08-517 634 00.
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OBS! – Använd rätt adress 
vid låneansökan!!!
Observera att när du ansöker om lån 
på lägenheten skall din bank/långivare 
skicka papper för underskrift direkt till 
HSB, och inte till föreningsadressen på 
Barks väg. Upplys din långivare om att 
det är annan adress än den dom ev. har i 
sitt register.

Rätt adress är:
Brf Bladet 46430
c/o HSB Stockholm
Lgh adm
112 84 Stockholm

HSB ServiceCenter
Alla allmänna frågor vad gäller blanketter
för ansökan om autogiro, andrahands 
uthyrning, OCR-nr, frågor om inne-
stående medel på den inre reparations-
fonden, frågor om panter och status på 
överlåtelser mm hanteras av HSB Servi-
ceCenter.

ServiceCenter har öppet vardagar mellan 
kl 8.00-16.30
Tel 08-785 35 00
servicecenter@stockholm.hsb.se

Adventskaffe 29 nov kl 14-16
Välkommen till samlingslokalen, fören-
ingen bjuder traditionsenligt på kaffe o 
lussebulle.

Nya anslagstavlor för senior- 
föreningen Höstlöven
Höstlöven har nu en egen anslagstavla 
på väggen mitt emot sopnedkastet i 
entréplanet i varje hus. Tavlorna kommer 
att kompletteras med belysning.

Du som är intresserad av informationen 
från Höstlöven hittar allting samlat på 
den större tavlan i gången.

Stamspolning
Spolning av huvudstammarna kommer att 
starta i 12´an den 7 december. Så snart 
vi fått info om övriga tider kommer det 
att anslås i portarna och delas ut i brevlå-
dorna.

Det är Synnerligen viktigt att  
Ragnsells får tillträde till samtliga  
lägenheter vid samma tillfälle.

De medlemmar som inte är hemma den 
aktuella dagen skall lämna nycklar till 
husvärden. Vilken av husvärdarna som 
samlar ihop nycklar i ditt hus meddelas 
tillsammans med datum för arbetet.

Även de horisonella ledningarna skall 
spolas. Tänk på att regelbundet själv ren-
göra vattenlås i kök och badrum.

Tele-antenner på taket
Vi har skrivit avtal med Telia Sonera om 
antennerna på taket till Barks väg 10. Avta-
let ger oss en intäkt på 45 000 kr per år.



säkerhet. Det finns flamsäkra kransar att 
köpa. De som envisas med att lägga en 
dörrmattan utanför lägenhetsdörren upp-
manas att omgående ta bort den. Även om 
vi hittills varit förskonade mot anlagda 
bränder finns risk att även vi drabbas på 
samma sätt som i andra områden. I snitt 
sker det 73 bränder per dag i landet, 
enbart i bostadshus. En ökning med 20% 
det senaste året. Vanligaste orsaken är el 
och anlagd brand. 

Några siffror ur statistiken (antal per år):
• TV, radio, stereo - 1 550 bränder
•  Tvättmaskin, torktumlare, diskmaskin 

och kyl - 1 000 bränder
• Lampor/belysning - 240 bränder
• Kaffekokare - 25 bränder
• Element/uppvärmning - 160 bränder

Vad kan du göra själv för att förebygga?
–Lämna aldrig tvättmaskin, tumlare eller 
andra hushållsapparater utan tillsyn, det 
är när de används som brand kan uppstå.

–Installera spisvakt och timer till hus-
hållsapparater.

–Använd inte s.k. standby-läge på TV och 
andra apparater. Det sliter på lödningen 
vilket kan ge glapp och det i sin tur gör 
att det blir överhettat. Byt blinkande 
lampor och byt glimtändare då lysrören 
blinkar. Sladdvindor skall vara utdragna, 
i synnerhet om de är hårt belastade.

–Släck aldrig en elljusstake med att vrida 
på en av lamporna.

–Köp och sätt upp brandvarnare i varje 
rum. Köp en pulversläckare. Har du den i 
det rum du vistas ökar chansen att du kan 
ta dig ut i händelse av brand.

Ann Nyström, brandskyddsansvarig
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Det är ej ok att lämna bok-
ningslåset kvar på tavlan 
vid tvättstugan!
Hur skall din granne veta att du endast 
parkerat ditt bokningslås på tavlan och 
inte avser att använda tvättiden? Samt-
liga skall ovillkorligen ta bort sitt lås efter 
avslutad tvättid. 

Gamla och oanvända cyklar
Ovanligt få har tagit tillfället i akt att få 
hjälp med att forsla bort gamla oanvänd-
bara cyklar. Sista chansen! - Märk cyklar 
som skall slängas med en lapp där det står 
SLÄNGS tillsammans med ditt namn 
och lägenhetsnummer. 

Träden vid vår gästparkering 
kommer att tas ned fredagen 
den 4 dec - Obs alla bilar bort!
Fr.o.m torsd den 3 dec skall samtliga 
gästparkeringsplatser 8-11 + de hyrda 
platserna 12 och 13 vara utrymda. Från 
kl 17 är det ok att parkera på if´s övriga 
platser.

Brandskydd
Jag har nyligen varit på information om 
brandskydd och eftersom det är styrelsens 
ansvar att informera vidare kommer här 
lite mer fakta om bränder. Den analkande 
julen innebär större fara och vi uppmanar 
till försiktighet.
Det är ännu inte lag på att vi inte får 
smycka våra dörrar med kransar till jul men 
Brandskyddsföreningen har 0-tolerans 
och avråder. Det är i allra högsta grad 
tänkvärt och det handlar om din och min 


