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Medlemserbjudande från HSB
HSB erbjuder sina medlemmar kostnadsfri 
juridisk rådgivning i familjerättsfrågor. 

Lite information om Riksförbundets nya 
erbjudande:

• Juridisk rådgivning i boendefrågor: 
Detta är ingen ny medlemsförmån. Nyhe-
ten är att de utökat öppettiderna kraftigt. 
Nu kan man ringa riksförbundets juris-
ter mellan 09.00-15.00 (tidigare mellan 
10.00-12.00).

• Familjerättslig rådgivning: 
Detta är en nyhet och denna rådgivning 
sker i samarbete med Swedbank Jurist-
byrå. Det går till så att man ringer HSBs 
nummer och bokar en tid på närmaste 
Juristbyråkontor för Livsbesiktning. Där 
går man i lugn och ro igenom sin familje-
situation med en jurist. Livsbesiktningen 
tar ca 45 min och är värd ca 950 kr. 
Läs mer på HSB´s hemsida www.hsb.se

Nytt telefonnummer för fel-
anmälan av hiss
Vi har ny leverantör för service och 
underhåll av våra hissar och därför är det 
ett nytt telefonnummer som gäller:

Vid fel, kontakta Hiss Craft
tel 08-755 26 50.

Adventskaffe 27 november
1:a Advent bjuds traditionsenligt på 
glögg, kaffe, lussekatt och pepparkakor i 
samlingslokalen. 
Välkommen mellan kl 14 och 16.

Informationsmöte
Torsdag den 27 oktober kl 19 anordnar 
styrelsen infomöte för medlemmarna.
På dagordningen finns bl.a byggnadsfrå-
gor, mark & trädgård, allmänna med-
lemsfrågor samt inte minst ekonomi där 
vi tar upp frågan om kapitaltillskott, se 
nedan.

Kapitaltillskott - något för 
brf Bladet?
En tung kostnad för vår bostadsrättsför-
ening är räntorna på våra lån. Genom 
ett kapitaltillskott från medlemmarna 
till föreningen kan årsavgiften sänkas för 
medlemmarna. 2007 ändrades skatte-
reglerna för bostadsrättsföreningar så att 
dessa inte kan göra avdrag för ränta på 
lånen. Ränteavdrag för privatpersoner får 
dock fortsatt göras med upp till 30%.

Det här är något som f.n. diskuteras 
i många bostadsrättsföreningar. Kom till 
infomötet den 27 oktober där du får mer 
information och chansen att ställa frågor!

Parkeringsregler
Vad gäller för parkering undrar en del. 
Det finns att läsa i informationsskriften 
som förutom att den delats ut till alla 
också finns att ladda ner på hemsidan. 
Där finns också en flik som handlar om 
parkering. På anslagstavlan i portarna 
finns också information om parkering.



Sopor och avfallskvarnar
Tillgången på avfallskvarnar ökar och allt-
fler företag säljer och installerar kvarnar i 
vanliga lägenheter. Fler företag påstår att 
det är ok med installation, vilket är helt 
fel för oss som bor i Solna. Avloppsnätet 
klarar inte denna typ av avloppsvatten. På 
Solna stads hemsida står följande att läsa:

Avfallskvarn
Enligt § 25 i ABVA (Allmänna bestäm-
melser för brukande av den allmänna 
vatten- och avloppsanläggningen i Solna) 
får avfallskvarn inte installeras.

Hushållssopor
Hur det blir med vårt eventuella deltag-
nade i Solna stads projekt med sortering 
av hushållssopor är inte klart. 

Höststädning i trädgården
Lördag 29 oktober har vi gemensam städ-
dag i trädgården. 

Vi hoppas på bra väder för det är en hel 
del som behöver göras. Vi träffas kl 10 
utanför samlingslokalen och planerar 
städdagen. Vid 12-tiden bryter vi för 
lunch i någon form.
/Välkommen!

Vem betalar?
Vi får ibland frågor om vad som gäller vid 
beställning och betalning för arbeten i 
lägenheterna. I vissa fall kan det vara lite 
svårtolkat om vem som skall betala och vi 
förtydligar här hur det fungerar.

Reparation och åtgärder som skall bekos-
tas av föreningen skall inte beställas av 
medlem. Kontakta istället husvärd eller 
någon i styrelsen som avgör när och hur 
det skall hanteras. Det kan gälla ex.vis 
felanmälan av något i tvättstugorna, 
belysning i entré och våningsplan, sop-
hantering mm.

Åtgärder inom fastigheten samordnas 
om möjligt för att hålla nere kostnaderna. 
Den som beställer föreningsarbeten direkt 
av Storholmen Teknik får räkna med att 
betala själv. Visar det sig i efterhand vara 
fel så återbetalas pengarna. Har du frågor 
är du välkommen att kontakta husvärd 
eller styrelsens byggansvarige.

Flera medlemmar har undrat om det 
ingår i föreningens ansvar att rensa och 
byta avloppsrör i kök och badrum. Såna 
saker skall man sköta själv men behöver 
man hjälp kan t.ex Storholmen Teknik 
anlitas. Du blir då fakturerad direkt av 
Storholmen Teknik och minsta debiterad 
tid är enligt avtal 1/2 timme.
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Det blev mycket frukt i trädgården i år!

25-årsjubiléet
Vilken fest det blev och vi fick precis det 
sensommarväder vi önskat!

125 medlemmar var med och firade med 
grillbuffé i det stora tältet som gjorde att 
vi höll värmen hela kvällen. Musikgrup-
pen ”Oljud” underhöll verkligen med sin 
blandade musik och allsång. 

Birgitta Lönegård som är vår HSB-leda-
mot i styrelsen uppvaktade med diplom 
och 5000 kr till föreningsverksamhet. 
Tack för det!

Ordförande Göran Lif hade skrivit en 
trevlig vers om föreningens 25-åriga his-
toria som naturligtvis också hamnar i 
Månadsbladet, håll tillgodo:

Fönster och kitt
Fönstertätningen är över – åtminstone 
för den här gången. Många har uppskat-
tat den, om än inte alla. Men tro mig när 
jag säger att det är svårt att styra sådana 
här företag och inte minst de pojkar som 
är satta till att utföra  jobbet. Trots allt 
var det väl bättre att det kom till stånd 
på det här visat än att  36 medlemmar 
varit tvungna att upphandla arbetet var 
och en för sig. 

Det är några, ca 10, som har efter-
frågat fönsterkittning. Trots att jag fått 
andra besked var de här gossarna alls 
inte inställda på att kitta fönster. De 
hade varken kunskap eller kitt med sig. 
Vi får väl göra ett försök med detta när 
våren kommer med varma vindar, men 
jag är rädd för att detta blir relativt 
dyrt. Den glasmästarfirma som är till-
frågad talar om 125-150 kr per meter, 
dvs minst 500 kr per fönster. Till detta 
kan tillkomma moms. Det låter mycket 
tycker jag, men låt oss komma åter till 
detta om ett halvår. 

/Göran Lif

Månadsbladet finns också upplagd på 
hemsidan och där ser du alla bilder i 
färg!
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Bostadsrättsföreningen Bladets  
25-årsjubileum den 27 augusti 2011

Till flydda tider återgår 
min tanke än så gärna.
Vad hände då i dessa år
i Solnas norra kärna?
Ja, därom kan jag ge besked,
om ni så vill, för jag var med.

Ja, pastoralt här var, om också ganska snårigt.
Här växte äppelträn, men även tistlar, baldersbrå,
förvuxen slån och mycket ogräs, överårigt.
Jungfruligt, nja, en jungfru väl bedagad då.

Vid suset utav växelström på 400 kilovolt 
gick fåren betande runt stolparna på ängen.
Och statens Växtförädlings-anstalt stolt
förädlade de växter vi sådde ner i sängen.
Frökontrollen kolla frön och skilde dåliga från bra.
Nutidens frön syns vara bortom all kontroll:
På nätterna de våra nummerskyltar ta
från bilarna med skadegörelse och annat stoll.

Ett något blandat paradis var det man kunde se.
Och ingen kunde ana vad som sedan skulle ske.

För staden köpte marken häromkring
och tjänstemän fick börja att planera.
Och lilla jag som knappt var någonting
blev satt att hålla hop så många ting:
Hus, vägar, byte utav mark, kraftledningar med mera 

Och tiden gick och husen de byggdes i galopp
där  männ´skor kom att flytta in i fina lägenheter,
i stället för de kojor, där de kanske vuxit opp,
med alltför många obekväma obekvämligheter.

Men även uti Eden man kunde få problem.
Och liksom där man uti Bladat började att klaga-
ej över ormar - men om ett portlåskodsystem
och sophanteringskaruseller, som syntes alltför svaga.
Om ballofixventiler som tycktes kunna läcka.
Kom hit! Det droppar nu, kom genast hit och laga!
Och doften ifrån WC:t kan vemsomhelst förskräcka!



Och sandningen på vintern kan knappast nå´n behaga.
Från golvbrunnen därinne där kommer unken lukt! 
Belysningen i trappen - snart funkar ingen lampa!
I köket under diskhon, där verkar finnas fukt!
Mössen, som vinden bor, tycks alla gå och klampa!
Och anslagstavlorna vid porten; de verkar rysligt små. 
Gör också nå’t  åt gräset som är både högt och glest.
Vi tycker målarfärgen i entrén är alldeles för grå
och fläkten i vårt kök den låter rysligt hest.
Ja, nog finns saker här och där man kanske kan begrunda, 
men vad viktigt är för nå´n, för andra verkar helt sekunda.

Dock: Här är är också mycket bra och skönt;
att leta efter bättre trakt, nej det är knappast lönt.
En koloniträdgård i sommarblom
är allas våra ögons vackra egendom.
På udden Tivoli  –  en rent förnämlig vy
av Solna som just vaknar  -  en ny dag börjar gry.
Vid mångbesjungen Brunnsviksstrand 
syns stora Stockholm skymta i lummigt, lantligt land.

Men pengamässigt: Är allt väl? Vad har vi nu att vänta?
Blir hyran ännu lägre, som den ju blivit år från år?
Kan vi befara nästa år få mycket högre ränta?
Ja, inget proffsorakel vet ju riktigt hur det går,
för över sådant endast Gud och riksbankschefen rår.

Men ingen här i våran bostadsrättsförening
tycks klaga över hyran och allas vår besparing.
På denna punkt finns samsyn, vi är av  samma mening,
och ingen nå´nsin bett om någon slags förklaring
hur januari månad ekonomiskt blivit en så´n raring.

I magen hörs ett knorr! Ett hungerljud akut!
Min lilla vers är därför kommen till sitt slut.
25 år gått, mot nya tider nu vi blicka.
Låt oss för denna närbelägna framtid dricka!
Välkommen! till er alla jag säger med behag
Må detta bli ett kul kalas, en fest med riktigt drag.

Göran Lif 






