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MÅNADSBLADET 
Höstkänning! Nu börjar 
träden skifta färg och 
luften känns kyligare. Än 
är det grönt i trädgården 

men så fort det blir nollgradigt på nät-
terna kommer många växter att tacka för 
sig. De fina rabatterna vi har i trädgården 
sköts av entusiaster i föreningen, till allas 
glädje. Vi har en del fruktträd och det 
är meningen att våra medlemmar skall 
kunna plocka och njuta av både äpplen, 
päron och plommon. Utanför koloni-
området finns bärbuskar som förhopp-
ningsvis kommer att ge lite bär till nästa 
säsong.

Våra gräsmattor som under säsongen 
har skiftat både i färg och längd tycks växa 
fortfarande och den sista klippningen för 
i år är nog ännu inte gjord.

Kontaktinformationen för husvär-
dar, felanmälan och styrelse är med även 
denna gång. Vi har fått flera nya med-
lemmar och det känns praktiskt att åter 
kunna tillhandahålla den informationen i 
ett behändigt format.

Ann Nyström
Informationsansvarig

Informationsmöte torsdag 
den 25 sept kl 19
Välkommen till infomöte i samlingslo-
kalen. Styrelsen informerar om aktuella 
händelser och svarar på frågor från med-
lemmarna. Vi håller på fram till kl 21 och 
avslutar mötet med kaffe/te och bröd.

Vår ”nya” samlingslokal
Ingen har nog undgått att samlingslo-
kalen har rustats upp under sommaren. 
Många medlemmar har ställt upp med 
tid och kraft även under soliga dagar och 
resultatet är en ”ny lokal”. Tack till alla 
som hjälpt till.

Väggar och tak har målats vita och 
all belysning är ny. Takarmaturerna kan 
dimras med switch-knapp. Tryck för på 
och av samt håll in knappen för dimring.

Baren har målats i ljusgrönt och nya 
speglar på väggen. En ny soffa och soffbord 
kommer inom kort. Till sittgruppen har vi 
också köpt in 6 st klädda karmstolar.

Dekoration och tavlor
Den stora tavlan som målats av medlem-
mar i Bladet får ny plats på väggen mellan 
entrédörren och köket. Ny tavellist skall 
sättas upp och därefter hängs en del av 
de befintliga tavlorna upp. Tavellisten gör 
också att vi kan fortsätta att ha konstut-
ställningar i lokalen. Vid podiet kommer 
det att bli en dekorationsmålning.

Var rädd om möblerna
De befintliga borden och stolarna har 
redan slitits hårt och vi uppmanar till akt-
samhet om våra gemensamma inventarier.

Vill du hyra lokalen för fest och annat, 
kontakta lokalansvariga. Villkoret är att 
du som boende i Bladet närvarar. Själv-
klart skall lokalen städas efter användning 
och det gäller även möbler. Torka av bord 
och stolar vid behov.

I köket har vi diskmaskin och bruks-
anvisning finns i pärmen. Är du osäker på 
hur den hanteras, kontakta lokalansvariga 
eller mig.

Ann Nyström
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Trädgården
På framsidan längs Barks väg 14 och 16 har 
vi marksättningar p.g.a garaget vars kant 
ligger under gångvägarna. Regnvattnet 
rinner inte undan och samlas bl.a utanför 
entrén vid B.v 16. Vi kommer att anlita 
hjälp för att försöka lösa problemet och 
det kommer under den tiden att vara lite 
stökigt framför husen.

Vi jobbar vidare med ytorna bakom Barks 
väg 6 och 8 och bl.a skall det planteras 
buskar längs fasaderna.

Ny grill är inköpt som kan användas av 
föreningens medlemmar. Kontakta någon 
i styrelsen för mer information.

Kompost
Vi har två kompostfack bakom B.v 6 där 
medlemmar kan lägga komposterbart 
material i det högra facket. Observera att 
inget annat än växtdelar som kan brytas 
ner till kompostjord får slängas här. Inga 
stora krukväxter och framförallt inga 
krukor! Inget hushållsavfall får läggas här.

Höststädning lördagen den 
18 oktober
Vi samlar utanför föreningslokalen kl 10 
för genomgång av dagens uppgifter.
Kl 12 bryter vi för förtäring och uppdate-
ring av hur arbetet gått. Ev. fortsätter vi en 
stund därefter. Det kommer att behövas 
en extra lövkrattardag något senare, anslag 
sätts upp i portarna.

Anticimexbesiktningen
Samtidigt som detta Månadsblad delas 
ut får du också ett protokoll från besikt-
ningen som gjordes i våtrummen under 
våren. Mer information om vad som gäller 
finns i följebrevet. Har du frågor om detta 
kan du kontakta byggansvariga Göran Lif 
och Anders Carling.

Entréerna
Styrelsen utreder vad som kan göras för 
att snygga upp våra entréer. Mer informa-
tin kommer senare.

Tiden är borta och tempera-
turen med den!
if har monterat ner klockan och termome-
tern som suttit så bra placerade för många 
av oss i Bladet. I nuläget finns ingen upp-
gift om det kommer att sättas upp igen, 
men förmodligen inte.

20% rabatt på färg!
Flügger i Danderyd ger Bladets medlem-
mar 20% rabatt på färg. På övriga varor 
varierar rabatten mellan 10 och 15%.  
Uppge kundnummer 45355.
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Jens Jacobsen
Barks väg 6
Tel. 624 24 13 / 070-240 57 36
jeja42@hotmail.com
Född: 1942
I styrelsen sedan 2006 
Ordförande och Ingår i finansutskottet.  
Ansvarig för anhörigregistret.

Anders Carling
Barks väg 10
Tel. 85 58 75 / 070-876 77 54
anders@carling.nu
Född: 1936
I styrelsen sedan 2006 
Vice ordförande.  
Ingår i byggnadssutskottet.  
Nyckelansvarig.

Göran Lif
Barks väg 6
Tel. 35 78 40 / 070-491 18 99
golif@bredband.net
Född: 1942
I styrelsen sedan 2007.  
Ingår i byggnadsutskottet samt  
ansvarig för parkeringsfrågor.

Kerstin Storåkers
Barks väg 16
Tel. 768 37 21 / 070-674 22 33
kerstin@familjenstorakers.com
Född: 1943
I styrelsen sedan 2007.  
Kassör och ingår i finansutskottet.  

Bladets styrelse
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Ann Nyström
Barks väg 10
Tel. 655 10 23 / 070-735 19 70
ann@andesign.nu
Född: 1948
I styrelsen sedan 2006.  
Ingår i Mark & Trädgård.  
Informationsansvarig. 

Nils Rogberg
Barks väg 10
Tel. 661 93 83
rogberg@bredband.net
Född: 1938
I styrelsen sedan 2008, suppleant.  
Ingår i Mark & Trädgård. 

Karin Falk
Barks väg 8
Tel. 510 119 63 / 073-663 51 43
karin.falk@bredband.net
Född: 1949
I styrelsen sedan 2008, suppleant.  
Sekreterare och IT-ansvarig. 

Annelie Larsson

Ledamot från HSB
Tel. 785 31 26
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Hur svårt kan det va´?
Varför blir det ingen skärpning när det 
gäller grovsoprummet? Vid varenda 
informationstillfälle måste vi tjata om 
användningen av grovsoprummet, det 
känns trist men nödvändigt. Läs infor-
mationsskriften om vad som gäller. Den 
finns även uppförstorad och uppsatt på 
väggen i grovsoprummet. Är du osäker, 
fråga först men generellt gäller att inga 
skrymmande möbler, cyklar etc få stäl-
las där. Alltför ofta måste vi också sortera 
bort diverse ting i behållaren för kartong. 
Flaskor, glasburkar, glas och porsling skall 
inte slängas här, lämna istället vid retur-
stationen vid ICA. 

Kommunens återvinningscentral i 
Ursvik är tills vidare stängd men det finns 
en utmärkt central i Riksby, Bromma där 
du kan lämna sånt som inte får lämnas i 
föreningens soprum. 

ÅVC Bromma

Öppettider: 
måndag-torsdag kl 10.00 – 20.00
fredag – söndag kl 09.00 – 17.00

Linta Gårdsväg 16 vid södra änden av 
Bromma flygplats, infart Kvarnbacksvägen.
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Kontaktpersoner för lokaler, flaggning, kolonigrupp, webb

 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 och 12 
Ulf Byström/ 85 83 42 12 bystromulf@hotmail.com
Margareta Byström-Klippström  

Samlingslokal 
Mona Karlson  651 04 74,  12 mona.karlson@tele2.se
 070-416 39 80
Gun Persson  08-29 26 68,   12
 070-679 26 68

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 33 60 98 6 ankigutzkow@hotmail.com
Ina Churchill 85 67 69 12 inachu@bredband.net
Ulla-Britt Westin 85 69 18 12 ullabritt.westin@bredband.net



Felanmälan

Elavbrott
Kontrollera först om problemet finns i 
proppskåpet i din lägenhet. Om inte, 
kontakta husvärden. Om denne inte 
finns tillgänglig kontakta SLB (se nedan).

Kabel-TV
Är mottagningen dålig? Kontrollera om 
grannen har samma problem.
Kontakta i så fall Com Hem kundservice
tel 0771-55 00 00

Hissar
Vid fel, kontakta Kone Hissar
tel 08-618 01 80

Ohyra
Kontakta Anticimex,
Kundtjänst tel 08-19 00 30

Sopnedkast
Vid stopp i sopnedkastet kontaktas i 
första hand SLB eller husvärden.

Övriga fel
Anmäl till SLB Fastighetsservice AB
tel 08-545 514 71
Månd - torsd kl 07 - 16
Fred kl 13 - månd kl 07
Jourtel 08-618 55 00

Husvärdar
Barks väg 6

Angela Arce, plan 5, tel 08-624 03 27
Gunnar Lindquist, plan 1, tel 08-655 02 32

Barks väg 8

John Better, plan 3, tel 08-85 6116
Runo Carlsson, plan 2, tel 08-655 10 65

Barks väg 10

Nils Rogberg, plan 8, tel 08-661 93 83
Evert Holm, plan 7, tel 85 79 50

Barks väg 12

Ina Churchill, plan 4, tel 08-85 67 69
Inger Ilebrand, plan 1, tel 08-85 71 79

Barks väg 16

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

Ny städentreprenör
Sedan den 1 september har vi ny städ-
firma, Service Brigaden i Kista KB (SBK). 
 Ägaren Manuel Sepuelva är känd av 
många sedan länge då han både putsar 
fönster och städar. 

Tvättstugorna
Det är viktigt att sköta maskinerna i tvätt-
stugorna enligt de anvisningar vi har. Det 
finns information i tvättstugorna som 
skall följas. På mangeln finns separat info 
om hur valsen frigörs då textilierna skall 
tas ut. I torkskåpen sitter ett filter som 
skall rengöras med den mjuka borsten, 
använd inte fuktig trasa, det bidrar till att 
filtret slammar igen.




