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MÅNADSBLADET 
Det har inte hänt så 
mycket sen förra numret 
av Bladet och därför har 
vi slagit ihop 2 nummer 
av Månadsbladet.

Förra numret av Bladet innehöll bra 
information om styrelse, husvärdar, fel-
anmälan etc. -information som vi inte 
upprepar i varje nummer. Spara därför 
den senaste versionen som innehåller 
kontaktinformationen.

Förutom information i månadsbladet 
och på vår hemsida www.brfbladet.se 
finns viss aktuell information även upp-
satt på anslagstavlan i portarna. Har du 
frågor utöver detta är du välkommen att 
kontakta styrelsen. Det går utmärkt att 
använda e-post: brf.bladet@bredband.net.

Ann Nyström
Informationsutskottet

Cyklar
Att vi inte har tillräcklgt med platser för 
cyklar i våra cykelrum är nog alla med-
vetna om. Därför är de extra viktigt att 
alla hjälps åt för att inte cykelrummen blir 
förvaringsplats för gamla uttjänta cyklar. 

Vintern närmar sig och fler vill kunna 
förvara sina tvåhjulingar inomhus. Du 
som har cyklar som ej används längre 
uppmanas att snarast ta bort dem. På 
kommunens sopåtervinningsplats Kvarn-
kullen på gamla Enköpingsvägen 129  
kan du bli av med dem gratis. 
Öppettider: Måndag - onsdag 12 - 20
Lördag- söndag   9 - 15

Informationsmöte
Torsdagen den 28 sept mellan kl 19 - 21

Styrelsen informerar om aktuella händel-
ser. Mötet avslutas med kaffe och bulle. 

Välkomna!

QI GONG
Måndag den 2 okt kl 9.15 börjar höstens 
Qi Gong-verksamhet.

21 personer har anmält sig i höst!
Glöm ej att ta med mjuka kläder och 

mycket mjuka skor eller raggsockor samt 
något att dricka. Vatten finns det gott om.

Står på huvudet gör vi inte men Qi Gong 
är nyttigt för både knopp och kropp!

Välkomna!
Kerstin Johansson
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Höststädning i Trädgården
Lördagarna den 28 oktober och 11 novem-
ber träffas vi utanför föreningslokalen för 
gemensamt arbete i trädgården.

Det är alltid svårt att veta när det är 
lagom tid för lövkrattnig och hur vi än 
gör blir det löv kvar. Därför har vi i år 
tänkt att ha två städtillfällen. Den sista 
dagen är det i första hand lövkrattning 
och ev. arbete som inte hanns med vid 
första tillfället. Det ökar också möjlighe-
ten för fler att delta!

Vi samlas som vanligt utanför fören-
ingslokalen kl 10.00 båda dagarna.

Passa på att träffa dina grannar under 
trevliga former, ett utmärkt tillfälle för 
nya medlemmar att komma med i 
gemenskapen samt ett viktigt bidrag till 
att spara pengar inom föreningen.

Fika med mackor serveras!
Välkomna!

Stora arbeten i trädgården
Upphandlingen med förnyelse av fram-
sidan, från 12´an fram till och med 16 
pågår. I dagsläget ser det ut som om det 
skall hinna utföras före vintern. Växter 
och grässådd görs dock till våren.

Arbeten med gångvägen på baksidan 
av våra hus är också under upphandling. 
Dock är det osäkert om det ryms inom 
budget men det är planerat att utöfras 
under nästa år. Mer information fås på 
infomötet den 28 oktober.

Vår nygamla berså
Hoppas ni alla har sett hur fint Vibeke 
och Gunborg har gjort i trädgården. 
Denna sommar är det området i och 
kring odlingslotterna som har blivit upp-
fräschade. Den gamla bersån/sittplatsen 
har nu blivit kanonfin. Ny sittmöbel 
kommer att köpas in så att platsen också 
kan anvädas för samvaro.
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20-års Jubiléet
Tack alla som var med och gjorde vårt 
jubileum så trevligt. Vi hade tur med 
vädret, de hyrda tälten fungerade bra, 
orkestern var mycket underhållande och 
maten räckte till alla. Att det dessutom 
blev dans hade vi inte planerat men oj, 
sån härlig stämning. Att dansa på gräs när 
natten är mörk och kräftlyktorna lyser är 
en härlig känsla. Kul att vi har så många 
trevliga medlemmar i Bladet.

Visst skulle det vara trevligt med en 
årlig fest, som många med mersmak nu 
efterlyser. Men det tillåter inte pengaför-
valtaren. Kanske kan vi upprepa något 
liknande om x antal år! Håll tillgodo med 
lite bilder så länge.

Ann Nyström

Trion Oljudet höll igång 
hela kvällen

Tra la la...
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Kräforna var populära 

Lite motion efter maten

Snyggaste hakklappen
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Trivselklubben Höstlöven
Höstens programverksamhet enligt nuva-
rande planering, ev. kan fler aktiviteter till-
komma under hösten.

30 oktober Årsmöte

7 november 
Studiebesök på Läkarsällskapets Hus på 
Villagatan i Stockholm.

27 november Månadsmöte 
F.d. Brysselkorrespondenten Erika Bjer-
ström kommer då att hålla ett anförande 
med temat ”Älskade Eropa - en stormakt 
i vanmakt”.
Dessutom vankas ärtsoppa och andra 
godsaker.

7 december planeras ett  restaurangbesök 
på en libanesisk restaurang i Huvudsta. 
Mera info om detta kommer senare.

11 december, Luciafirande.
På sedvanligt sätt kommer Lucia på 
besök. Dessutom får vi besök av äldreom-
budsmannen i Solna, Birger Nord.

Du som är nytillkommen medlem i Bladet 
och ärå 60+, tag kontakt med Höstlöven. 
Kontaktpersoner: sekreterare Runo Karls-
son Tel 655 10 65 eller någon annan i 
styrelsen. Se mer info på hemsidan www.
brfbladet.se/Höstlöven.  

Från studiebesöket på 
Bergmans Konstgjuteri
14 sept 2006 fick ett begränsat antal 
intresserade i Höstlöven tillfälle att göra 
studiebesök på Bergmans konstgjuteri i 

Enskede. Det hela vara en mycket spe-
ciell upplevelse, dels pga den hemtrev-
ligt röriga arbetsmiljön, dels också pga 
vår fascinerande föreläsare och ciceron, 
Jean Minne. Vi pensionärer fann oss 
därför snällt i att hoppa över gipshin-
kar och väja för hål i golven och strödda 
arbetsredskap. Ingemar Asplund impo-
nerade särskilt genom att deltaga fullt 
ut i denna oanpassade omgivning. 

Själv blev jag så tagen att jag funnit det 
svårt att begränsa skildringen av studiebe-
söket, som därför kommit att omfatta en 
hel A4- sida. Den finns att läsa på fören-
ingens hemsida www.brfbladet.se under 
Höstlöven.
7 nov 2006 gör Höstlöven ett studiebe-
sök på Läkarsällskapets hus i välbevarad 
nationalromantisk jugend. Byggnaden 
fyller 100 år. 

Vänligen
Birgitta Zetterquist

En utförligare berättelse finns på förening-
ens hemsida www.brfbladet.se under Höst-
löven.

Nej till tystare asfalt på E18
Hämtat från senaste numret av lokaltid-
ningen Mitt i Solna:

”Det blir ingen bullerdämpande asfalt på 
Bergshamraleden. Vägverket säger nej till 
att pröva ärendet.” 

”Kommunen hade föreslagit att pengar 
från trängselskatten skulle gå till ny asfalt 
men Vägverket har nu avslagit ansökan.”

Vi som bor när leden få således försöka 
stå ut med oljudet!

Ann Nyström
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Anteckningar från styrelse-
möten
Det fjärde ordinarie styrelsemötet efter års-
stämman blev långt, dryga 4 timmar. Här 
följer anteckningar från de två senaste sty-
relsemötena.

Bl.a. diskuterades underhållsplanen och 
kommande större arbeten på fastighe-
terna. En glädjande nyhet var beskedet att 
värmeväxlaren inte behöver bytas nästa 
år, det visade den genomgång av växlaren 
som gjordes i förra veckan.

Flera av föreningens stora lån skall förnyas 
i höst. Jens Jacobsen tar fram beslutsun-
derlag till nästa styrelsemöte.

Ann Nyström och Bengt Lundell har gran-
skat de offerter vi begärt in för förnyelse 
av planteringarna framför Barks väg 12-
16. Styrelsen beslöt att ytterligare offerter 
skall infordras innan beslut fattas.

Offerter har också begärts för arbetet med 
gångvägen förbi kolonilotterna. Anbuds-
tiden går ut 2 oktober.

Vid årsmötet framkom önskemål om tyd-
ligare orienteringsskyltning för Barks väg 
vid avfarten från E18 och vid rondell vid 
Bergshamra Gård. Peter Fischbach har fört 
diskussioner med Solna Stad som emeller-
tid inte är intresserade av att medverka till 
dylik skyltning. Vi fortsätter dock arbeta 
med detta ärende. 

Centrifugerna i samtliga tvättstugor är 
borttagna. Nu återstår lagning av golven.

På årsmötet fick styrelsen i uppdrag att 
göra en jämförelse mellan HSB och SBC 

för att se om föreningen vinner ekono-
miskt på att gå ur HSB. Granskningen 
pågår fortfarande.

Ann Nyström redogjorde för sitt samtal 
med representanter för trivselklubben 
Höstlöven. Beslutades att den ena stora 
soffgruppen tas bort utan att för tillfället 
ersättas av annan soffgrupp. Styrelsen gav 
också Ann i uppdrag att undersöka kost-
naden för nya, stapelbara stolar.

Resten av kvällen ägnades åt en genom-
gång av ärenden att presenteras vid Infor-
mationsmötet den 28 september 2006.

Styrelsens mötesdatum för resten av året: 
18 oktober 
15 november 
14 december

Adventskaffe
Det populära adventskaffet genomförs 
som vanligt den första advent som i år 
infaller söndagen den 3 december. 
Välkommen till samlingslokalen på kaffe 
och lussebulle och trevligt umgänge 
mellan kl 15 och 17.

Styrelsen



Nu är det slut på gamla tider
nu är det färdigt inom kort..
Tänk att bron äntligen togs bort, många 
har kämpat för att det skulle ske och ingen 
trodde väl på alla löften förrän det var ett 
faktum. Men nu är det gjort! 

I nuläget ser det långt ifrån klart ut och 
självklart kommer marken att återställas. 
Platsen för hissen kommer att snyggas 
till, asfalten tas bort och ersätts av  mat-
jord med nya buskar och gräsyta. Gräs- 
och buskar som skadats skall ersättas och  
staketet skall återställas.

Det var pampig invigning av projektet 
den 22 sept, med bl.a kommunstyrel-
sens ordförande Salminen som tog första 
tuggan med den starka betongsaxen. 
Många av Bladets medlemmar har 
intresserat följt arbetet på plats och foto-
albumen är nu utökade med bilder från 
projektet. Här följer några. 

Ann Nyström

Tänk så mycket plats och ljus den tog!

Salminen invigningstalar inför rivnigen Ingen återvändo
8




