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MÅNADSBLADET HÖST 

Månadsbladet som inte 
kommer ut varje månad!
Det här blir antagligen 

sista numret för i år. Men det finns fortlö-
pande information på vår hemsida www.
brfbladet.se där jag försöker lägga upp all 
aktuell info. På hemsidan finns även en 
anslagstavla för medlemmarnas annonser 
och annat. När seniorföreningen Höst-
löven och odlargruppen m.fl hör av sig 
lägger jag upp detta på hemsidan. Så håll 
utkik!

Snart är det jul! Somliga hoppas att den 
blir vit medan andra fasar för kyla och 
halka. Vi får hjälpas åt att hålla ångan 
uppe! I föreningen finns ju en god grann-
sämja. När julen så småningom är till 
ända och det är dax att slänga ut granen 
(de som fortfarande har riktiga granar) 
ber vi dig att om möjligt klippa ner den 
i mindre delar och lägga i sopsäck som 
ställs i grovsoprummet.

Ann Nyström
Informationsansvarig

Välkommen på traditions-
enligt Adventskaffe söndag 
den 28 november mellan  
kl 14 och 16
Styrelsen organiserar varje år adventskaffe 
med glögg, lussebullar och pepparkakor. 
Passa på att träffa dina grannar!

/Välkommen!

Ekonomi
Det preliminära resultatet för inne-
varande år och budget för nästa år är 
klart. Föreningens ekonomi ser fortsatt 
bra ut och styrelsen har beslutat reglera 
överskott med en avgiftsfri månad som av 
tekniska skäl blir i januari 2011. Det blir 
ingen sänkning av månadavgiften.

Garagehyra
Hyra av garageplats höjs fr.o.m 1 jan med 
1 % och hamnar på 569 kr per månad. 
Avgift för hyra på Axet är tills vidare oför-
ändrad. 

TV-avgift
ComHem-avgiften på 49 kr/månad som 
idag debiteras via HSB kommer att höjas 
med 1 krona/per lägenhet och månad. 
Orsaken är den nya avgiften för upphovs-
rätt inom SVT´s kanaler och ingenting 
som vi kan påverka.

Hemförsäkring och bostads-
rättstillägg
För nytillkomna medlemmar upplyser 
vi om att föreningen har fastighetsför-
säkring hos if som inkluderar kollektivt 
bostadsrättstillägg för medlemmarnas 
lägenheter. 

Självrisken är 1 500 kr. Vid skador som 
täcks av både fastighetsförsäkring och 
hemförsäkring utgår ingen självrisk för 
medlems hemförsäkring.

Vid skada
Ring if:  0771-815 818. 
Uppge Brf Bladets organisationsnummer: 
716418-6780
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Gästrum, duschutrymmen 
och samlingslokal
På infomötet den 28 okt diskuterades städ-
ning av duschkabinerna och hur motionen 
från stämman skulle hanteras.

Toalett/duschrum städas 1 gång per vecka 
av vårt städföretag. Alla som använder 
duschen skall självklart göra rent efter sig, 
gästrumshyrare och boende i Bladet. De 
som deltog på infomötet höll med om 
att detta bör fungera vilket innebär att vi 
inte behöver höja avgiften för hyra med 
de 500 kr som det skulle kosta att anlita 
städfirma.

Nya avgifter
Det blir dock en liten höjning för hyra av 
gästrum och samlingslokal från och med 
1 januari 2011. 

Gästrum kan förbokas för högst 4 
nätter i rad och kommer att kosta 175 kr  
per natt.
Hyra av samlingslokalen höjs till 650 kr 
per dygn.

Under året har samlingslokalen utrus-
tats bl.a med nytt kylskåp och 6 st bord.

Bokningstavlor tvättstugor
Bokningsmarkörer till tvättstugan skall 
alltid tas bort efter avslutad tvättid. 

Vi har noterat att det i varje hus finns 
några som konsekvent använder bok-
ningstavlan som förvaring vilket inte är 
ok. Hur skall dina grannar då veta om det 
finns ledig tid eller ej. 

Observera också att tvättstugan skall 
vara städad och maskinerna rengjorda när 
du lämnar lokalen.
Visa hänsyn!

Brandvarnare & brandskydd
Föreningen byter brandvarnare i lägenhe-
terna under 2011

Bytet har tidigarelagts då det visat sig att 
batterierna inte håller så länge som det 
var tänkt. Vi försöker i första hand att 
hitta varnare med samma typ av fästan-
ordning som de befintliga varnarna. I 
annat fall blir det en extra kostnad för 
borrning och uppsättning. Vi upphandlar 
för närvarande och återkommer med mer 
information.

Anledningen till att föreningen låter 
sätta upp en varnare i hallen i varje lägenhet 
är för att öka tryggheten för alla boende. 
Det bästa är naturligtvis att själv komplet-
tera med fler brandvarnare. Rekommen-
dationen är 1 varnare per 60 kvm.

Testa brandvarnaren!
Har batteriet i din varnare slutat fungera 
kan du själv köpa en ny tills vidare. Det 
går ej att byta batteri i de befintliga var-
narna. Om föreningen skall ombesörja 
det hela skall du anmäla till byggnadsan-
svarig i styrelsen. Kom ihåg att arbeten 
som du ev beställer själv hos Storholmen 
Teknik ej ersätts av föreningen. 

Var du ej en av dem som passade på 
att köpa brandskyddspaket när styrelsen 
erbjöd detta till ett bra pris så finns det all 
anledning att göra en investering i brand-
släckare, brandfilt och en extra brandvar-
nare. Vi närmar oss jul och den tid när 
många ljus tänds i hemmen men också 
glöms bort. Sätt gärna upp en liten kom-
ihåg-lapp på insidan av ytterdörren.

Tips! Det finns varnare för hörselskadade 
(blixtljus resp vibrator) och kan fås via 
Landstinget.



Hur anmäler jag skada och 
vem betalar när saker och 
ting inte fungerar?

I portarna och på hemsidan finns information 
om vad som gäller vid fel på hissar, elavbrott, 
sopnedkast och annat. När det gäller arbe-
ten som skall betalas av föreningen, i lägen-
het eller allmänt utrymme, skall anmälan 
ske till byggnadsansvarig i styrelsen. Undan-
tag är akuta lägen samt brand och olyckor 
som snabbt måste larmas. Då gäller 112.

Byggnadsansvariga i styrelsen avgör hur 
ärenden hanteras. Om dessa inte går att 
nå, försök med någon annan styrelsemed-
lem som kan föra ärendet vidare. Om inte 
heller det lyckas kan du försöka med din 
husvärd. Observera dock att husvärd ej 
avgör vem som skall betala vad.

Är det oklart om vad som gäller vid 
beställning av arbeten av Storholmen 
Teknik får du räkna med att betala själv 
och därefter kontakta styrelsen för ev. åter-
betalning.

Service till medlemmar
Bostadsrättsinnehavare är själv ansvarig 
för skötsel och underhåll av lägenheten. 
Behöver du hjälp kan du anlita Storholmen 
Teknik och blir då fakturerad. Minsta debi-
terad tid är enligt nytt avtal 30 minuter. Det 
innebär att ett mindre arbete som kanske 
tar 5 minuter att åtgärda debiteras som 
30-minutersjobb samt om det tar längre tid 
än 30 min så debiteras 1 timme, osv.

Storholmen Teknik 
Tel 08-627 00 22 månd-fred mellan kl 
7-16, därefter är det telefonsvarare. 
Felanmälan kan också göras via formulär 
på www.storholmen.se

Husvärdar, hus och tel.nr
Barks väg 6

Anders Berg, plan 1, 85 86 72
Jens Jacobsen, plan 6, 070-2405736

Barks väg 8

John Better, plan 3, 85 61 16
Runo Carlsson, plan 2, tel 655 10 65

Barks väg 10

Jonathan Elming, plan 5, 20 14 14
Arne Vahlström, plan sv, 420 57 881

Barks väg 12

Ina Churchill, plan 4, 85 67 69
Leif Andersson, plan 1, 768 37 82

Barks väg 16

Hans Bandelin, plan 7, 655 49 80
Sune Holgersson, plan 6, 85 81 25

Övriga kontaktuppgifter finns anslaget i 
portarna. Det har även tidigare funnits 
med i Månadsbladet - som är bra att spara 
för att ha uppgifterna till hands!  
På hemsidan finns all info samlat.

Information från comhem
TV400 relanseras och byter namn till TV11 
och ingår fr.o.m 19/1-2011 i Com Hems 
grundutbud. TV11 kommer även att finnas 
som digital kanal och ingår i Digital-TV-
Small. TV11 ersätter MTV i grundutbudet 
som kommer att finnas i det digitala utbu-
det. Mer information finns på Com Hems 
webbplats, www.comhem.se.

4



5

Renoveringsarbeten
Tänk på att anmäla ombyggnationer till sty-
relsen innan arbetet påbörjas. 

Blankett i PDF-format finns att ladda ner 
på hemsidan. Papperskopia kan fås av 
byggnadsansvarig i styrelsen. Det finns 
viktig information i samband med bygg-
nation som styrelsen vill förmedla. 

Du kan också få råd av våra byggnads-
ansvariga.

Ta hänsyn!
Tyvärr har vi åter anledning att påpeka att 
det är den enskildes ansvar att se till så 
att det inte slängs byggskrot eller annat i 
grovsoprummet eller i sopnedkastet. 

Du skall också se till att det hålls rent 
både i trapphus och utanför husen. Det är 
inte meningen att våningsplanen används 
som byggplatser. Tala med din entrepre-
nör om vad som gäller. Seriösa hantverkare 
täcker in lämpligt utrymme i lägenheten 
för att kunna utföra kapningar mm. I de 
fall platsen framför entréerna har använts 
har det inte alltid städats under byggtiden 
och efter avslutat arbete.

Om det är nödvändigt att tillfälligt 
ställa byggmateriel utanför lägenheten 
skall det ställas så att det inte hindrar vid 
ev utrymning och räddningsarbete.

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. 

Släng inget olämpligt i sopnedkastet!
Sopröret slutar med en krök längst ned 
och där fastnar kartonger, plankbitar och 
annat som sen täpper igen hela röret, 
skärpning!

Branddörrar
Vi har branddörrar på flera ställen i fastig-
heterna. Bl.a mot källare, tvättstuga och 
trapphus sitter dörrar som har brandklass 
A. Förutsättningen att de skall fungera 
som avgränsare vid brand och rökutveck-
ling är att de är stängda. Dessa dörrar får 
alltså inte ställas upp för att vädra eller 
annat. Märker du att stängningsanord-
ningen till någon av dessa dörrar inte 
fungerar som den skall är vi tacksamma 
om du meddelar din husvärd eller skickar 
ett mail till föreningens adress brf.bladet@
bredband.net.

Så här sorterar du pappers-
förpackningar
•  Skölj ur tomma förpackningar med lite 

vatten om det behövs, kanske med disk-
vattnet innan du tömmer ut det.

•  Ta bort innerpåsar av till exempel plast 
eller aluminium.

• Platta till och vik ihop.
• Lägg mindre förpackningar i större.
•  Skruva av lock och korkar av plast och 

lägg dem i behållaren för plast.
•  I behållarna för papper kan du även 

lägga omslagspapper, papperskassar och 
förpackningar av wellpapp (finwell).

I grovsoprummets kartongbehållare ska du 
inte lägga:
tidningar, reklamblad och liknande, de 
lägger du i pappersrummet.
Kuvert läggs i soppåsen.

Tack för att du bidrar till en bättre miljö!
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Trädgården
Mycket har hänt i vår trädgård även detta 
år. Förutom att vi själva röjt en hel del 
har Solna stad röjt på sin mark som grän-
sar mot vår tomt bakom Barks väg 6-8. 
Många har uttryckt tacksamhet att det 
äntligen blivit en tryggare, ljusare och 
trevligare miljö.

Gräsklippningen har i sommar skötts med 
den äran av Arne Vahlström vilket också 
sparat en hel del pengar åt föreningen.

Den nya sandlådan är på plats. Tack alla 
som hjälpte Jan-Erik och Arne med arbe-
tet. Till våren kommer soffor att placeras 
vid sandlådan. De gamla gunghästarna 
behöver också ses över.

Nya gungor kommer att sättas upp. 

Ett antal träd på framsidan av våra hus 
kommer att tas ned. De står för tätt på 
vissa ställen och skuggar i onödan.

Styrelsen upphandlar nu trädgårdsskötsel 
för den kommande perioden.

Tack till alla som deltog på städdagarna

P.s. Månadsbladet finns som PDF på 
hemsidan och där är bilderna i färg!

Liten lövkrattare betraktar höstlöv!
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20-års jubiléet
Höstlövens 20-årsjubileum gick av stapeln 
den 25 oktober. 

De 70 gästerna startade med en mousse-
rande drink och avåt därefter en Holly-
woodbuffé. 

Kerstin Johansson kåserade om hur 
Höstlöven startade och hur klubben har 
utvecklats under de 20 åren. Inbjuden var 
också Bladets ordförande Göran Lif som 
var med vid projekteringen av kv. Bladet 
och som kunde berätta hur det hela bör-
jade. 

Staffan Zetterquist hade vänligheten 
att donera en tavla av Gun Wallén till 
klubben. 

Under den efterföljande festen under-
höll Affes Duo med musik och kvällen 
avslutades med dans och gemytlig sam-
varo. Vi gladdes alldeles särskilt åt att så 
många ville vara med och fira. 

/ Ina Churchill

Höstlöven
Nästa månadsmöte blir den 29 november 

kl 18.30 i samlingslokalen.

Skådespelaren Bertil Norström gästar oss 
och berättar om sitt teaterliv.
Ärtsoppa & punch serveras.

13 december kl 18.30 

Bergshamraskolans högstadieelever lussar 
i samlingslokalen.
Lussekaffe och glögg serveras.

Du som är 60 år eller mer men ännu inte  
medlem i Höslöven, kontakta någon i 
Höstlövens styrelse för mer information.



Höstövens 20-årsjubiléum drog många deltagare och stämningen var hög


