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MÅNADSBLADET 
Höstfärger! Visst är det 
härligt med färgspra-
kande buskar och träd. 
Samtidigt blommar en 

gullviva utanför 10´an, naturen är för-
underlig! Höstaktiviterna i föreningen är 
igång och Höstlöven fortsätter med sina 
bra program. Förutom månadsmötena 
anordnas bl.a gemensamma teaterbesök. 
Du som är 60+ och ännu inte gått med i 
Höstlöven, tag kontakt. Information från 
Höstlöven har nyligen delats ut i brevlå-
dorna.

Det blir mycket text i månadsbladet och 
återigen konstaterar jag att det inte blir 
plats för några bilder. Hoppas du finner 
innehållet intressant och lättläst ändå.

Ann Nyström
Informationsansvarig

Höststädning 24 oktober 

samling strax före kl 10
Lördagen den 24 oktober har vi bokat 
finväder hos SMHI. Om det inte stäm-
mer träffas vi i alla fall för städning i träd-
gården. Arbete mellan kl 10 och 12 och 
sen blir det korvgrillning. Beroende på 
väder, antal deltagare och hur mycket vi 
hunnit kanske vi kör en stund även efter 
matpausen. Välkommen till en insats för 
föreningen och träff med dina grannar. Vi 
träffas utanför samlingslokalen en stund 
före kl 10.

Informationsmöte torsdag 
den 8 oktober kl 19
Välkommen till samlingslokalen på bak-
sidan av Barks väg 14. På agendan bl.a:

Byggnad
• Anmälan av ombyggnation, 
  varför vill styrelsen veta 
• Stamspolning 
• Klimatstyrda fläktar 
• 4G-master 

Ekonomi 
• Ekonomiska läget

Mark & Trädgård
• Kommande utemiljödag
• Planerade projekt

Brandskydd
• Allmän information

Övriga frågor

Vi håller på fram till kl 21 och avslutar 
mötet med kaffe/te med bröd.

Namntavlorna
I samband med att nya namntavlor sattes 
upp skrevs namnen ut på ett annat sätt, 
t.ex hela förnamnet resp. endast initialer 
där fler personer bor. Om du inte är nöjd 
med den nuvarande skrivningen kan du 
höra av dig till Ann Nyström så ändrar 
vi namnlisten. Skicka gärna ändringsupp-
giften på mail: ann@andesign.nu, i annat 
fall tel 655 10 23.
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Rätt adress vid låneansökan
När du ansöker om lån på lägenheten 
skall din bank/långivare skicka papper för 
underskrift direkt till HSB, inte till före-
ningsadressen på Barks väg. 
Rätt adress är:

Brf Bladet 46430
c/o HSB Stockholm
Lgh adm
112 84 Stockholm

HSB ServiceCenter
ServiceCenter ersätter tidigare HSB- 
kontaktadresser fr.o.m 1 sept 2009 

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 nu av Service-
Center.

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

Gästparkering på Axet
Gratis parkering på Axet för dina gäster 
som stannar längre tid avser för närvarnde 
platserna 25, 26 och 27. Gästparkerings-
kortet måste vara synligt placerat i bilen. 
Du som har förhyrd parkeringsplats på 
Axet skall använda din egen plats och inte 
ta upp gästparkeringsplatserna.

ComHem
Månadsavgiften för kabel-TV sänks 
i januari 2010 från 71 kr till 49 kr per 
månad.

Brandgrindar och socklar
Våra brandgrindar framför entréerna har 
nu fått en översyn av låsning och stag. Det 
är inte meningen att stagen skall ryckas 
upp och därmed förstöras igen. Vid till-
fällen då bilar behöver köras in bakom 
grinden kan du låna grindnyckel av din 
husvärd. I andra hand kan du kontakta 
någon i styrelsen. Tänk på att ordna med 
detta i så god tid som möjligt innan den 
aktuella dagen.

Nya betongsocklar har gjutits framför 
dörrarna till pappers- barnvagns- och 
grovsoprum.

Vad kan slängas i komposten?
Tanken med komposterna är att vi skall 
kunna ta hand om löv och trädgårdsavfall 
och låta det bli till jord. För att det skall 
fungera kan inte material som inte för-
multnar slängas här. Släng därför heller 
inte gamla hårda krukväxtklumpar eller 
växter med grova stammar, de kan du 
istället lägga i påse och slänga i grovsop-
rummet. Att inte krukor och fat förmult-
nar borde vara självklart men det finns 
anledning att påpeka detta. Köksavfall 
får absolut inte slängas här. Det finns gott 
om råttor som vi inte behöver göda!



Bra att sparaFelanmälan

Elavbrott
Kontrollera först proppskåpet i din lägen-
het. Är alla säkringar hela och problemet 
kvarstår, kontakta husvärd i första hand 
och annars någon i styrelsen. Om dessa 
inte finns tillgängliga kan du kontakta 
CEMI, se nedan.

Är du osäker på om det är ett fel som skall 
betalas av föreningen eller av dig som 
medlem bör du först kontakta styrelsen 
för besked. För snabbt besked skall du i 
första hand söka någon av de byggnads-
ansvariga inom styrelsen.

Kabel-TV
Är mottagningen dålig? Kontrollera om 
grannen har samma problem. Om inte 
kontakta i så fall ComHem kundservice
0771-55 00 00.

Hissar
Vid eventuella fel, kontakta Kone Hissar 
08-618 01 80.

Ohyra
Kontakta Anticimex 08-19 00 30.

Sopnedkast
Vid stopp i sopnedkastet kontaktas i 
första hand husvärd eller CEMI.

Övriga fel

Felanmälan görs till CEMI 08-627 00 22 
månd-fred mellan kl 07.00-16.00. 
Därefter är det telefonsvarare som gäller.
Akuta jourfall på andra tider:
08-657 77 20 (Jourmontör/Securitas).
CEMI´s mailadress är info@cemi.se

På CEMI´s hemsida www.cemi.se finns 
formulär för felanmälan. 

När du anlitar CEMI för privata jobb i 
lägenheten som inte skall betalas av för-
eningen, blir du fakturerad direkt av 
CEMI.
Är du osäker på vad som räknas som 
privat och vad som är föreningens ansvar 
skall du först kontakta styrelsen.

Husvärdar
Barks väg 6

Anders Berg, plan 1,  85 86 72
Gunnar Lindquist, plan 1,  655 02 32

Barks väg 8

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

Barks väg 10

Evert Holm, plan 7,  85 79 50

Barks väg 12

Ina Churchill, plan 4,  85 67 69
Inger Ilebrand, plan 1,  85 71 79

Barks väg 16

Hans Bandelin, plan 7,  08-655 49 80
Sune Holgersson, plan 6,  08-85 81 25

Vi behöver en husvärd till i 10´an och du 
som känner att det vore kul att göra en 
insats är välkommen att höra av dig till 
någon i styrelsen. 
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Anmälan om ombyggnation 
i lägenheten
Du som tänker renovera eller glasa in bal-
kongen skall anmäla detta till styrelsen. 
Blankett i PDF-format finns att ladda ner 
på vår hemsida. Vill du hellre ha en pap-
perskopia kontaktar du byggnadsansvarig 
i styrelsen.

Styrelsen vill komma i kontakt med dig 
som ansvarig innan arbetet sätts igång. 
Det kan finnas anledning att informera 
om kända fel och lämpliga åtgärder. 

Vi har sammanställt ett antal punkter i en 
bilaga som hör till anmälningsblanketten, 
som du kan ladda ner från vår hemsida. 

Bilagan:

Rekommendationer vid ombyggnad av 
våtrum
1. Byt golvbrunn om du bygger om i 
våtrum! Om du inte gör det och senare 
upptäcker att den måste bytas, måste 
du troligen riva alla ytskikt i rummet på 
grund av nya hårdare regler rörande tät-
skikt i våtrum. Dessutom får du ett bidrag 
av föreningen på 5 000 kr för utbytet av 
golvbrunnen.

2. Anlita en kunnig entreprenör. Se till 
att denne GARANTERAR kvalitén på 
ombyggnaden och t.ex. funktionen för 
avloppet vid byte av toastol. Det kan 
finnas avlagringar i de horisontella led-
ningarna. De vertikala ledningarna är 
föreningens ansvar och rensas med viss 
periodicitet.

3. Bestäm också med entreprenören 
att denna skall frakta bort allt gammalt 

material och inte belamra grovsoprum-
met med sådant, vilket då och då har 
hänt. Vid behov skall golvet i de allmänna 
utrymmena som våningsplan och entré 
täckas. Det är också viktigt att inte block-
era utrymmningsvägarna.

4. Sätt ett anslag vid entrén och infor-
mera om ev. störande ljud vid ombygg-
naden. Se till att arbetena bara sker under 
dagtid.

5. Täck inte in vattenledningar bakom 
väggskivor. Ett framtida läckage kan bli 
svårt att upptäcka och dyrbart att åtgärda.

6. Observera att värmeelementet värms 
med varmvatten från vattenledningen 
och inte hänger samman med det all-
männa värmesystemet. Vid byte till hand-
dukstork får endast element godkänt för 
anslutning till tappvarmvatten monteras.

7. Efter ombyggnaden skall entrepre-
nören lämna ifrån sig ett kvalitetsdo-
kument. Föreningen vill ha en kopia av 
detta för dokumentation. Ansöker du om 
ersättning för byte av golvbrunn måste 
kvalitetsdokument lämnas.

8. Finns ytterligare frågor – tag gärna en 
kontakt med någon byggansvarig i före-
ningsstyrelsen!



Stamspolning
Spolning av huvudstammarna kommer att 
tidigareläggas med anledning av kända pro-
blem i några av våra hus. Arbetet var pla-
nerat till 2011 men kommer nu att utföras 
tidigare. Styrelsen utreder. Även modern 
utrustning och nya produkter kan påverka 
funktionen. Några saker som kan vara bra 
att veta:

Snålspolande toaletter
De nyare toalettstolarna har oftast två 
lägen för spolning, varav en med lite 
mindre vattenflöde. Det har visat sig att 
det inte alltid fungerar ihop med det 
avloppssystem vi har. Anslutningen från 
badrum och toalett är horisontell medan 
huvudstammarna är vertikala. Det krävs 
en större mängd vatten för att spola ut till 
den vertikala stammen. Genom att hålla 
ner spolknappen flödar mer vatten.

Olika papper för olika ändamål
Papper avsett för köket skall generellt inte 
slängas i toalettstolen. Särskilt gäller det 
papper av typen Torky i stor rulle. Detta 
papper har en annan täthet och är inte 
lämpligt att spola ned i toaletten.

Olämplig propplösare
Använd inte propplösare och liknande 
för att rensa i rören. Felanvänt bildar det 
cementliknande klumpar som fastnar i 
rören.

Spola inte ner vad som helst i toan
Att inte kemikalier och annat miljöförstö-
rande skall spolas ned är självklart. Enligt 
reningsverken är det dock inte ovanligt att 
annat olämpligt spolas ned. Ex.vis katt-
sand, snören, tändstickor, bindor, tops, 
lösningsmedel och färgrester. Listan kan 

göras längre. Läkemedelsrester ska inte 
spolas ned i toaletten utan lämnas tillbaka 
till apoteket. Cigarettfimpar innehåller 
mycket kadmium och ska inte slängas i 
toaletten. Det är viktigt att vi tar ansvar 
för miljön.

Ventilationsutrustning
Upphandling pågår för ny ventilationsut-
rustning. Vårt befintliga system behöver 
förbättras och förses med ny teknik. För-
hoppningsvis ger det också bättre funk-
tion av köksfläktarna. 

Tele-antenner på taket
Vi har fått förfrågan från Telia Sonera 
genom Rellacom om hyra av plats för s.k 
4G-antenner på taket till Barks väg 10.
Det är 3 st antenner som vardera är 1.20 
m höga. Ärendet utreds för närvarande.

Konstutställning
Gun Wallén i 8´an visar sina fina akva-
reller i samlingslokalen den 21 november. 
Mer information kommer på anslagstav-
lorna.

6



Brandskyddsarbete
Enligt ny lag skall bostadsrättsföreningar 
utse en brandskyddsansvarig person.  
Brandskyddskontroll sker regelbundet 
precis som tidigare och allmän informa-
tion till medlemmarna lämnas bl.a på 
anslag i portarna. På infomötet den 8 okt 
lämnar vi mer information från Rädd-
ningsverket.

Föreningen har tidigare låtit sätta 
upp brandvarnare i varje lägenhet. De 
har batterier för 10 år och kommer att 
bytas 2014. Komplettera gärna själv med 
brandvarnare i fler rum!

Utdrag från Räddningsverkets infomaterial

Ställ inget brännbart i trapphuset!
En brand som fått fäste kan utvecklas 
mycket snabbt och med stor värme- och 
rökutveckling som följd. Även vid en 
mindre brand kan ett trapphus vara fyllt 
med tjock, giftig rök redan efter några 
minuter. Skulle utrymning av huset 
behöva ske, blir de boende då hänvisade 
till fönster och balkonger. Brännbart 
material typ barnvagnar, tidningsbuntar 
och byggmaterial får därför inte förvaras i 
trapphus, oavsett hur det placeras.

Räddningsverkets information som också 
kommer att sättas upp i portarna ser du 
på sista sidan. Riv ut och sätt upp på 
lämpligt ställe, informationen är värdefull 
ifall du drabbas av brand.

Ann Nyström, brandskyddsansvarig
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Bokning av tvättid
Ev komplettering av extra tavelrad med 
bokningslås är inte färdigutredd. Mer 
info kommer. Observera att boknings-
låsen inte får lämnas kvar på boknings-
tavlan efter använd tvättid. Det försvårar 
för dina grannar eftersom de inte vet om 
tiden är bokad för användning eller ej. 

Gamla och oanvända cyklar
I en del av våra cykelrum är det ont om 
plats. Du som har en cykel som inte längre 
används och som själv inte kan ombesörja 
bortforsling kan få hjälp av föreningen. 
Märk i så fall din cykel tydligt med en 
lapp där det står SLÄNGS tillsammans 
med ditt namn och lägenhetsnummer. 
Detta skall i så fall göras senast den 30 
oktober.

Sophantering igen!
Har du frågor om vad som gäller vid 
sophantering finns information att läsa i 
Informationsbladet som alla medlemmar 
har fått. Den finns också på hemsidan.
Endast hushållssopor i sopnedkasten, 
väl emballerat. Inga lösa föremål. Inga 
kartonger och inget glas. Glöm inte att 
stänga luckan.

I grovsoprummet finns en separat behål-
lare för kartong. Alla kartonger skall slås 
isär och läggas ihopvikta i behållaren. Vi 
ser alltför ofta hur det trycks ned stora 
kartonger som inte tagits isär. Möbler 
skall inte slängas här, undantag kan vara 
små möbler, t.ex stolar små bord mm.



Ställ inget brännbart i trapphuset 
Trapphuset är en viktig utrymningsväg. En brand där kan få svåra 
konsekvenser. Därför måste det hållas rent från brännbart material  
som barnvagnar, tidningar och kartonger.

Håll vind, källare och garage låsta 
Låsta dörrar minskar risken för anlagda bränder.

Blockera inte trapphuset 
Framkomligheten får inte hindras. Trapphuset är din väg ut och 
räddningstjänstens väg in om det brinner. Även ambulanspersonal  
med bår måste kunna komma fram.  

Stäng in branden! 
Brinner det i din lägenhet – ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig.  
Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus! 
Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt – stanna i din 
lägenhet! Larma 112. Räddningstjänsten hjälper dig ut.

Skydda dig  
och dina grannar  
mot brand

www.raddningsverket.se

I99-137/07


