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Gästparkeringsplatser finns på parkerings-
platsen mellan if Skadeförsäkrings kon-
torshus och Barks väg 12–16, platserna 
8-11 som är skyltade Brf Bladet. Platserna 
är avsedda endast för tillfälliga gäster och 
skall INTE användas av boende i fören-
ingen.

Gästparkeringstillståndet med ditt 
lägenhetsnummer måste finnas väl synligt 
på bilens instrumentpanel för att undvika 
felparkeringsavgift.

Gästplatserna är avgiftsbelagda vardagar 
mellan kl 7-17 och observera att gästpar-
keringstillståndet fortfarande skall vara väl 
synligt tillsammans med betalningskvittot.

Parkering för hantverkare
Hantverkare, som på ditt uppdrag utför 
arbete i din lägenhet, kan ställa sin bil på 
hantverksplatsen, skyltad ”Servicebil” om 
den är ledig. Det gäller dock ej tisdagar 
och fredagar då platsen används av SLB.
F.n. är det plats nr 16 som är hantverks-
plats men den kommer att flyttas till plats 
nr 19 på parkeringen vid Barks väg 8. 
Serviceparkeringstillstånd för hantverkare 
kan erhållas av styrelsen.

Är platsen upptagen får en av gäst-
parkeringsplatserna användas. Lämna ut 
Gästparkeringstillstånd till hantverkaren.

Hantverkare kan också ställa bilen 
framför entréerna om parkeringsplatserna 
är upptagna. Viktigt att namn och tele-
fonnummer finns synligt i bilen. 

Om grinden behöver öppnas för att t.ex 
en hantverksbil skall kunna köras fram till 
entrén kan du kontakta din husvärd som 
har nyckel till grinden.

MÅNADSBLADET 
Hösten är här, löven faller 
och kvällarna börjar bli 
mörka. Många tänder ljus 

och njuter av att vara hemma i lägenhe-
ten. Som vanligt den här tiden träffas vi 
för att gemensamt höststäda i trädgår-
den, se mer på sid 6. Föreningsaktivite-
ter i övrigt är förutom Höstlövens olika 
arrangemang bl.a bridge, Qi Gong och 
akvarellmålning. Vi är en aktiv förening 
både ute- och inomhus. Den som inte 
besökt föreningens koloniområde skall 
passa på och titta nu när det är höstfint 
och förberett för vintervila.

Ann Nyström
Informationsansvarig

Parkeringsinformation
Nya parkeringsplatser har iordningställs 
längs Barks väg 6-10 och fördelats enligt 
kösystemet för husnära platser.

Parkeringsförbud råder längs Barks väg 
(vägbana och trottoar) och på vändpla-
nen vid If Skadeförsäkrings entré.

Framför brandgrindarna råder likale-
des parkeringsförbud. Brandmyndighe-
terna medger dock att bostadsrättshavare 
ställer sin personbil framför brandgrinden 
till sitt hus i högst 15 minuter för i- och 
urlastning. OBS: placera en lapp väl syn-
ligt om att det pågår lastning så undviker 
du parkeringsböter.
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Trivselklubben Höstlöven
För boende i Bladet som är 60+

29 oktober
Årsmöte med sedvanliga förhandlingar 
och underhållning av Affes Duo.

26 november kl 18
Månadsmöte med ”Optiker utan grän-
ser” inkl insamling av glasögon möjlig att 
avvara och skänka till U-länder. Mötet 
inleds med ärtsoppa och punsch.

5 december kl 10
Heldags julutflykt till Mariehamn med 
Viking Line. Buss från Danderyd och 
sedan båt från Kapellskär med julbor-
dets alla läckerheter. På årsmötet lämnas 
mer utförlig information och förutsätt-
ningar för deltagande. Då kommer även 
listor för bindande anmälan att finnas 
tillgängliga.

12 december kl 18.30
Månadsmöte med Luciafirande

För mer information, tag kontakt med 
Höstlöven. Kontaktpersoner: sekreterare 
Runo Karlsson, tel 655 10 65 eller någon 
annan i styrelsen. Mer info om Höstlöven 
finns också på hemsidan www.brfbladet.
se/Höstlöven.

Höstlövens läsecirkel
Vi läser just nu ”Sveriges Drottningar” av 
Herman Lindqvist.

Vi är ca 12-15 personer som träffas i för-
eningslokalen varje måndag mellan kl 
13.00 och 15.00 och högläser för varan-
dra med avbrott för en liten kaffepaus.

Alla Höstlöv är välkomna
Irma och Rune Karlsson

Tidigare aktiviteter i Höstlöven under 2007
Plockat från Höstlövens information på 
hemsidan.

I januari ägnade vi oss åt kör- och allsång 
tillsammans med pensionärskören ”Sol-
blommorna”.

I februari träffade vi företrädare från HSB 
Omsorg och biståndshandläggare från 
Solna stad för att diskutera de äldres lev-
nadsförhållanden och livsvillkor.

I mars stiftade vi bekantskap med den 
okände Linné - genom ord och bilder av 
Nils-Erik Landell.

I april hade vi besök av skådespelare 
som gav oss ett kvinnohistoriskt äventyr 
-”Kvinnofilten”.

Under april arrangerades också ett stu-
diebesök på Charlottenburgs gård för att 
lära känna Solna Stads historia.

I slutet av maj gjorde vi en dagsutflykt 
med buss till Reijmyre Glasbruk.
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Service från SLB - då är det 
Kenta som kommer

Kent (Kenta) från SLB
 

Behöver du hjälp med praktiska saker 
utöver det som ingår i SLB´s åtagande 
gentemot föreningen kan du kontakta 
SLB FASTIGHETSSERVICE AB, telefon 
08-545 514 71 månd-torsd mellan kl 07 
-16 på. Meddela vad du behöver hjälp 
med och är du osäker på om vem som 
skall betala kan du fråga den som tar 
emot samtalet. Info om vad som gäller 
finns också i ”Stadgeändring bilaga” från 
juni 2005 (har delats ut till samtliga). 
Den kan också att hämtas på hemsidan 
under Regler & Anvisningar/Stadgeänd-
ring bilaga (PDF).

Kostnad för service från SLB är f.n. 338 kr 
per påbörjad timme. Moms tillkommer. 
Ev. reservdelar beskostas av beställaren.

Information
På föreningens hemsida www.brfbladet.se 
finns det mesta av informtion om vad som 
händer och gäller.

Även om Månadsbladet innehåller viss 
info och anslagstavlorna i portarna har 
aktuell information är det alltid hemsidan 
som först uppdateras. På infoträffarna 
finns också möjlighet till utförligare infor-
mation och chans att ställa frågor.

Hemsidans anslagstavla
Hittills har inte sidan ”Anslagstavlan” 
utnyttjas så bra av oss medlemmar. Men 
det kan löna sig att här annonsera och 
efterlysa, inte bara Bladets medlemmar 
besöker vår hemsida!

Belysning i trädgården
Enligt en motion från vårens stämma 
skall någon form av belysning sättas upp 
på baksidan av Barks väg 6-8. Styrelsen 
tittar på olika alternativ och räknar med 
att det skall vara klart innan det blir allt-
för mörkt.

Bridge
Vi har sällskapsbridge i samlingslokalen på 
tisdagar kl 12.45.

Du är välkommen att titta in och se hur 
vi har det! Vi behöver fler spelare. Du kan 
också ringa om du vill veta mer eller är 
tveksam.

Lillemor Walldén, tel 85 77 50
Stieg Ragnar, tel 655 88 64
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Grovsopor 

Det är fortfarande inte tillfredsställande 
med sophanteringen i vår förening. Det finns 
instruktion i informationsskriften om vad 
som gäller. I grovsoprummet finns också 
info men huvudsalkligen gäller följande:

Elskrot läggs i behållaren som står i vänstra 
hörnet. Ta bort ev. batterier och släng dessa 
i sopåtervinningen vid t.ex ICA.

Kartonger skall vikas ihop och läggas i 
behållaren som står till höger om elektro-
niksoporna. Här hittar vi ofta annan typ av 
skräp och kartonger som ej vikts ihop!

Tidningar och papper lämnas i retupappers-
rummen, gäller ej wellpapp.

Färgburkar och kemikalier får ej slängas i 
soprummet. Lämna dem som miljösopor 
på OK/Q8.

Blommor och jord kan slängas på kompos-
terna. Ta bort krukan först!

Glas skall lämnas i glasåtervinningen vid 
t.ex ICA och får absolut inte slängas i 
grovsoprummet eller bland hushållsav-
fallet. Alltför ofta ser vi kassar med trasiga 
dricksglas och flaskor etc lämnade i grovsop-
rummet! Endast inglasade tavlor och speglar 
kan ställas på platsen märkt Glas.

Byggmaterial som betong, kakelplattor, 
kök och badrumsutrustning får absolut 
inte slängas i soprummet. Du som reno-
verar i lägenheten har skyldighet att tillse 
att din hantverkare inte dumpar avfall i 
vårt soprum.

Vitvaror som spis, diskmaskin, tvättmaski-
ner mm får inte ställas i grovsoprummet.

Möbler -sängar, soffor, fåtöljer, skåp och 
annat skrymmande får ej ställas i grov-
soprummet. Endast mindre möbler som 
lätta stolar och små bord mm är ok att 
slänga här. Även detta har missbrukats och 
förorsakat föreningen ökade kostnader för 
grovsophämtning.

Glödlampor och lysrör läggs på anvisad 
plats i grovsoprummet.

Hushållsavfall slängs i sopnedkastet och 
skall läggas i plastpåsar som knyts ihop 
ordentligt. Ev. trasiga påsar läggs i ytter-
ligare påse. Glas får ej slängas bland 
hushållssoporna. Här krävs skärpning i 
samtliga hus!

Brunnslock
De två brunnslocken som sticker upp 
ur asfalt/stenbeläggningen p.g sättningar 
i marken kommer att åtgärdas under 
hösten. Det gäller brunnen framför B.v 
12 samt brunnen i gångvägen vid gaveln 
B.v.16.



6

Tjutande brandvarnare
När det var som fuktigast och varmast i 
början på augusti var det flera brandvarnare 
i våra lägenheter, som började tjuta. Detta 
berodde på att fukt och damm ger kortslut-
ning.

Åtgärd: Kalla på en husvärd, styrelsemed-
lem, annan händig person eller vår fastig-
hetsskötare på SLB.

Är Du händig fixar Du det själv
1.  Skjut dosan i sin längdriktning så  

lossnar den.

2.  Lyft av överdelen genom att klämma 
på långsidorna.

3.  I ena änden av batteriraden står det  
on-off. Drag ut det svarta plastblecket 
och flytta det från on till off. Batte-
rierna får absolut inte brytas loss. De är 
permanenta, fastlödda och räcker i 10 
år (till 2014).

4.  Tag sen dammsugaren och sug försik-
tigt i den svarta lilla fyrkantsboxen.

5.  Sätt tillbaka det svarta plastblecket i  
on-läget.

6. Ett kort tjut hörs då.

7. Återmontera dosan i taket.

8.  I mitten på dosan finns en genomskin-
lig knapp. Den blinkar ungefär 1 gång 
i minuten, vilket visar att batterierna är 
OK.

9.  Man kan testa brandvarnaren genom 
att hålla inne den genomskinliga knap-
pen ett litet tag tills den tjuter.

Bullrande kylanläggning
Kylanläggningen som bullrat hela som-
maren och till långt in på hösten har nu  
tystnat i och med att utetemperaturen 
sjunkit. Anläggningen ovanför garagener-
farten släpper ut mängder av vatten som 
också bidrar till bullret. Många av Bladets 
medlemmar störs framförallt nattetid och 
denna och tidigare styrelser har försökt 
påverka till byte till en klokare typ av kyl-
anläggning. Det har dock hittills inte gett 
något resultat och vi kan bara hoppas på 
att situationen inte skall upprepas ännu ett 
år. 

Höststädning i trädgården
Lördag den 27 oktober kl 10
Till den årliga höststädningen hoppas vi 
att många deltar och att vädret blir bra. 
Förutom lövkrattning och allmän städ-
ning skall vi ta in trädgårdsmöbler mm.

Tidigare år har vi haft en blandning av 
väder, allt från brittsommardagar till snö! 
Kanske har inte alla löv fallit till den 27´e 
så ev. blir det en lövkrattardag lite längre 
fram. 

Vi träffas utanför samlingslokalen kl 10. 
Kaffe och smörgås serveras.

Avgiftssänkning!
Föreningens ekonomi är god och 
årets budgetarbete har visat att en 
avgiftssänkning är möjlig. Styrelsen 
har därför beslutat att från och med 
januari 2008 sänka månadsavgifterna 
med 5%.
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Postboxar
På infomötet den 27 sept diskuterades för 
och nackdelar med postboxar. I nuläget 
finns inget krav på boxar men förmodli-
gen kommer det att bli så framöver. Just 
nu handlar diskussionen om vem som 
skall betala. Vi avvaktar vad som sker.

Qi Gong
Kerstin Johansson fortsätter med den popu-
lära Qi Gong´en på måndagar kl 09.30
Plats: samlingslokalen Barks v 12
Hör av dig om du har några frågor till 
Kerstin Johansson, tel 08-85 32 71

Spiskåpor
Den mätning av luftflödet som gjordes 
under hösten visar att donen i vissa fall 
behöver bytas ut. Då arbetet skall utföras 
måste tillgång till samliga lägenheter vara 
möjlig. Information om när detta sker 
kommer senare.

Anhörigregistret
En påminnelse om anhörigregistret med 
anledning av att inte alla som var med 
från början har förstått att anmäla på nytt 
i samband med den uppdatering som 
gjordes av Anki Gützkow från förra årets 
styrelse.

Det är viktigt att registret är uppdaterat 
med aktuella uppgifter. Om något inträf-
far med lägenheten eller vid sjukdom eller 
liknande kan registret användas för att 
nå anhöring person. Endast styrelsen har 
tillgång till registret och ansvarig är ordf. 
Jens Jacobsen.

Nya taxeringsvärden
Taxeringsvärdet för Brf Bladet 2007 är: 
markvärde 56 808 000 kr och byggnads-
värde: 107 984 000. Totalt 164 792 000 kr.

Fastighetsskatten för i år ska enligt HSB 
vara 530 000 kr eftersom det baseras på 
2004 års taxeringsvärde (fryst värde) men 
vi har inte sett det slutliga resultatet. För 
2008 är förslaget 1 200 kr per lägenhet 
och det kommer antagligen att klubbas i 
december 2007.

Adventskaffe
Söndagen den 2 dec bjuds Bladets med-
lemmar på adventskaffe mellan kl 15-17.

Höstlöven har lovat att klä granen och 
julpynta så vi får julstämning.

Välkomna!



Lokaler, kommittéer och aktiviteter, kontaktpersoner

 Tel Hus nr E-post
Ansvarig för flaggning 

Sune Holgersson 85 81 25 16 sune.holgersson@telia.se
Rune Karlsson 85 20 68  16

Gästrum Hus 6 
Solveig Walles 655 89 66 6 solveig.walles@gmail.com
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 bk.andersson@comhem.se
Kerstin Andersson 85 21 17  12 bk.andersson@comhem.se

Kolonilotter 
Ingrid Fröjd Andersson 97 66 22  6 flood@bredband.net

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
Hans Bandelin 655 49 80 16 hans.bandelin@bredband.net

Valberedning
Ann-Christin Gützkow 85 79 50 6 ann-christine.gutzkow@comhem.se
Ina Churchill 85 67 69 12 
Ulla-Britt Westin 85 69 18 12 ullabritt.westin@bredband.net
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