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MÅNADSBLADET SOMMAR 
Som vanligt innehåller 
sommarnumret bra-att-ha-
information om styrelsen, 
övriga funktionärer och 

info om vart man vänder sig för felanmä-
lan mm. 

Under sommaren är endast delar av sty-
relsen hemma men oftast finns Jan-Erik  
Lindahl, och Ann Nyström på plats. 
Föreningens mailadress kontrolle-
ras inte kontinuerligt under perioden 
så säkraste sättet att få kontakt är att 
ringa. Kontaktuppgifter till styrelsen 
finns på sid 6.

Ann Nyström
Informationsansvarig

25-årsjubileum 27 augusti
Lördagen den 27 aug kl 18 blir det fest! 
Föreningen firar 25 år med grillbuffé i 
trädgården. Vi sätter upp ett stort tält på 
ytan framför samlingslokalen och räknar 
med skönt sensommarväder. Musikun-
derhållning och allsång under ledning av 
musikgruppen ”Oljud”. 

Inbjudan kommer att delas ut i brev-
lådorna och för deltagande måste du 
anmäla dig.

Enkät
Även om det är gott om tid att besvara 
enkäten om sophantering och fönstertät-
ning så vill vi påminna dem som ännu 
inte lämnat in sitt svar. Föreningens brev-
låda finns i källaplanet på Barks väg 12. 
Det är den stora svarta brevlådan. 

Grillar att låna
Föreningen har 2 stora grillar som kan 
lånas av medlemmarna. Grillarna förva-
ras i snickarboa som ligger inom koloni-
området. Grillkol och tändvätska håller 
du med själv samt ansvarar för att grillen 
släcks och rengörs. Ingen aska får slängas 
på komposterna. Bästa platsen för grillen 
är rundeln vid kolonilottsområdet.

Ansvarig för grillarna är
Ina Churchill
Tel 85 67 69, 070-511 49 49
inachu@bredband.net

Du som grillar på balkongen, tänk på att 
grill med öppen eld inte är tillåtet, men 
elgrill går bra. Tänk dock på att ta hänsyn 
till dina grannar.

Reklam - Nej tack!
Många vill inte ha reklam och har satt 
upp lappar på sina dörrar. Några prydliga 
skyltar och många olika lappar. För att få 
det lite mer enhetligt har styrelsen tagit 
fram självhäftande dekaler som är tänkta 
att fästas på brevlådan för den som inte 
vill ha reklam. Eftersom många vill ha 
IKEA-katalogen men ingen övrig reklam 
har vi dessutom två versioner av NEJ-
TACK- dekalen!

Vi delar ut dekaler till dem som har en 
lapp på sin dörr och hoppas ni byter och 
därigenom bidrar till en trevligare miljö.
Den som vill ha en dekal kan höra av 
sig till Ann Nyström, Barks väg 10, 6 tr,  
tel 655 10 23 eller ann@andesign.nu.



Kontaktinfo för felanmälan
Elavbrott
Kolla först i proppskåpet i din lägenhet. 
Behöver du hjälp, kontakta husvärden. 
Om denne inte finns tillgänglig kontakta 
Storholmen Teknik.

Kabel-TV
Är mottagningen dålig? Kolla om gran-
nen 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
Anticimex kundtjänst tel 08-19 00 30.

Stopp i sopnedkastet
Kontakta i första hand husvärd, styrelsen 
eller Storholmen Teknik.

Övriga fel
Felanmälan görs till Storholmen Teknik
tel 08-627 00 22 månd-fred kl 7.00-16.00. 
Därefter är det telefonsvarare.
Mailadress - info@cemi.se, Formulär för 
felanmälan finns på: www.cemi.se.

Akuta jourfall på andra tider
tel 08-657 77 20 (Jourmontör/Securitas).

Vid brand och olycka
Ring 112.

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 
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det skall hanteras. Åtgärder inom fastig-
heten samordnas om möjligt för att hålla 
nere kostnaderna. Den som ändå beställer 
föreningsarbeten av Storholmen Teknik 
får räkna med att betala själv. Om det är 
oklart vem som har betalningsansvaret får 
du räkna med att betala och därefter kon-
takta styrelsen för ev. återbetalning.

När du anlitar Storholmen Teknik för 
jobb i lägenheten som inte skall betalas 
av föreningen, blir du fakturerad direkt av 
Storholmen Teknik. Minsta debiterad tid 
är enligt avtal 1/2 timme. 

Trädgården
Vi har ny trädgårdsentreprenör fr.o.m 
i år och hoppas det skall fungera väl. Vi 
jobbar just nu med planering av kom-
mande åtgärder.

Gräsklippning
En av våra medlemmar sköter t.v. gräs-
klippningen i föreningen.

När du använder tvättstugan
Tänk på att det hörs när branddörren 
mot tvättstugan slår igen. De som bor på 
entréplanen önskar att vi stänger dörren 
tyst. 

Lämna inte fönstren öppna när du är klar 
med ditt tvättpass. Tvättar du på sista 
passet för dagen skall all tvätt tas bort 
innan tvättiden är slut.
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Bostadsrättens värde
Många väljer bostadsrätt i stället för 
hyreslägenhet för att placera ett kapital 
i något som man helst vill ska växa men 
också därför att man kan vara med och 
påverka själv.

Värdet på en bostadsrätt varierar kraf-
tigt beroende på bland annat konjunktur, 
läge, avgift och föreningens ekonomi. 

Vår egen förening
Om vi vill att föreningen ska skötas effek-
tivt för att kunna hålla en låg månadsav-
gift som i sin tur genererar högre priser på 
lägenheterna kan du som medlem göra en 
insats, till exempel inom följande: 
- Arbeta i styrelsen  
-Ställa upp som husvärd i ditt hus
- Ansvara för uthyrning av gästlägenhet 
och samlingslokal

-Hjälpa till på städdagar i trädgården
- Se till att gemensamma utrymmen som 
tvättstugor, grovsoprum och tidnings-
rum sköts

- I största allmänhet vara uppmärksam på 
vad som händer i husen 

Om vi inte kan rekrytera bland medlem-
marna måste vi köpa in tjänster för att 
sköta detta och då kan månadsavgiften 
skjuta i höjden vilket i sin tur genererar 
ett lägre pris för lägenheten vid försälj-
ning. Många som bor här har under tidi-
gare perioder engagerat sig i ovanstående 
uppgifter och kan intyga att arbetet i 
föreningen är berikande såväl socialt som 
kunskapsmässigt. Vi får också ett tryggare 
boende ju fler som engagerar sig.

Vad anser du själv? Kom gärna med syn-
punkter och idéer! Skicka gärna ett mail 
till brf.bladet@bredband.net.

ATT BO I BOSTADSRÄTT
Vad är en bostadsrätt?

När du köper en bostadsrätt blir du 
medlem i en bostadsrättsförening och 
får en andel i den. Du äger rätten att bo 
i din lägenhet och du har ansvar för att 
reparera och underhålla bostaden men du 
äger den inte.

Vad innebär det att bo i en bostadsrätt?

De flesta köper sin bostadsrätt för att de 
gillar lägenheten, utsikten eller området. 

Men att bo i bostadsrätt innebär också 
att man tillsammans med övriga med-
lemmar i bostadsrättsföreningen har ett 
ansvar för hela fastighetens skötsel och 
ekonomi, inte bara den egna bostaden.

Medlemmarnas engagemang är en för-
utsättning för att bostadsrättsföreningen 
ska fungera och för att hålla avgifterna 
på lägsta möjliga nivå. Tyvärr är intresset 
från medlemmarna inte alltid tillräckligt 
stort även om det bara behöver betyda att 
man deltar i gemensamma städdagar eller 
kommer på årsstämman. Kanske tycker 
man sig inte ha tid och kanske förlitar 
man sig på att andra ställer upp för min 
räkning. Under våren har även media tagit 
upp problemet med att rekrytera ledamö-
ter till styrelser i bostadsrättsföreningar.

Vem äger fastigheten?
En bostadsrättsförening är en ekonomisk 
förening som styrs enligt bostadsrätts-
lagen. Medlemmarna äger och förvaltar 
hus, mark och gemensamma utrymmen 
tillsammans. 

Styrelsen är föreningens verkställande 
organ och har bl.a till uppgift att förvalta 
föreningens fastigheter och övriga tillgångar 
så att de hålls i väl underhållet skick.
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Kontaktpersoner för lokaler,  
flaggning, kolonigrupp, webb
Ansvarig för flaggning 
Sune Holgersson, Barks v 16, 85 81 25 
sune.holgersson@telia.se

Åke Bergstrand Barks v 6, 85 70 87 
ma.bergstrand@bredband.net

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

Webbredaktör
Ann Nyström, Barks v 10 
655 10 23, ann@andesign.nu

Samlingslokal
Mona Karlson, Barks v 12
651 04 74, 070-416 39 80 
monakarlsson@live.com
Gun Persson, Barks v 12
29 26 68, gunbpersson@gmail.com

Revisorer och valberedning
Revisor 
Ulf Holmberg, Barks v 8, 624 33 60,  
ulf.holmberg@wwf.se
Revisorsuppleant
Stieg Ragnar, Barks v 10 655 88 64 
stieg.ragnar@bredband.net

Valberedning
Nils Rogberg, Barks v 10 sammankallande
661 93 83, rogberg@bredband.net

Gunilla Vicario, Barks v 16
85 61 16, nille.vicario@gmail.com

Hans Jonsson, Barks v 8, 97 66 22
hans.barksvag8@swipnet.se

Husvärdar
Barks väg 6
Anders Berg, plan 1, 85 86 72
berg.bladet@bredband.net

Jens Jacobsen, plan 6, 070-240 57 36 
jeja42@hotmail.com

Barks väg 8
John Better, plan 3,  85 61 16 
better.john@gmail.com

Barks väg 10
Jonathan Elming, plan 5, 070-632 19 84 
jonathanelming@hotmail.com

Barks väg 12
Ina Churchill, plan 4,  85 67 69 
inachu@bredband.net

Leif Andersson, plan 1, 768 37 82 
087683782@bredband.net

Barks väg 16
Hans Bandelin, plan 7, 655 49 80 
hans.bandelin@bredband.net

Hans Ingelshed, plan 7, 510 516 04, 
hans.ingelshed@bredband.net

Gästrum hus 6 och 12
Boka i första hand via formuläret  
på hemsidan www.brfbladet.se
Ann Nyström, Barks v 10,  655 10 23 
ann@andesign.nu

Inger Ilebrand, reserv, Barks v 12 
85 71 79, inger.ilebrand@comhem.se

Sune Holgersson har lämnat uppdraget 
som husvärd i 16 och vi tackar för stort 
engagemang och arbetsvilja under en lång 
period av husvärdskap.
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Göran Lif
Barks väg 6
35 78 40,
070-491 18 99
golif@bredband.net
Ordförande
Byggnad, register
I styrelsen sedan 2007

Bladets styrelse 2011-2012

Christina Malmberg
Barks väg 16
15 23 49,
070-539 67 62
malmberg.christina@
bredband.net
Suppleant
Nyckelansvarig, kansli
parkering
I styrelsen sedan 2011

Kerstin Storåkers
Barks väg 16
070-674 22 33
kerstin@storakers.net
Ledamot
Ekonomiansvarig
I styrelsen sedan 2007

Ann Nyström
Barks väg 10
655 10 23,
070-735 19 70
ann@andesign.nu
Vice ordförande 
Information, trädgård
I styrelsen sedan 2006

Karin Falk
Barks väg 8
510 119 63,
073-663 51 43
karin.falk@bredband.net
Sekreterare, trädgård 
I styrelsen sedan 2008

Jan-Erik Lindahl
Barks väg 8
718 22 34,
076-124 42 54
jan-erik.lindahl@hotmail.com
Byggnad
I styrelsen sedan 2009

Birgitta Lönegård
Ledamot från HSB
446 78 39,
070-310 89 20
birgitta.lonegard@ronneberga.se

Vid stämman i april valdes 
även Arne Vahlström till sty-
relseledamot. Arne tilldelades 
ansvar för mark & trädgård. 
Då Arne nu har nu lämnat  
styrelseuppdraget på grund av 
flyttning har ansvarsområdet 
tagits över av Karin Falk och 
Ann Nyström. Fram till stäm-
man 2012 kommer styrelsen 
att adjungera en person. 
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Dags att renovera?
Innan renoveringen startar skall du anmäla 
detta till styrelsen. Blankett i PDF-format 
finns att ladda ner på hemsidan. Pappers-
kopia kan du få av styrelsen, maila eller ring. 
Det finns viktig information som styrelsen 
vill förmedla. Blanketten är 2-sidig och 
innehåller bl.a info till dig och din entre-
prenör om vad som gäller i vår förening.

Det är ditt ansvar att se till att det inte 
ställs byggskrot eller annat i grovsoprum-
met samt att det hålls rent både i trapp-
hus och utanför husen. I första hand skall 
byggmaterial och annat förvaras i lägen-
heten. Om det är nödvändigt att tillfälligt 
ställa byggmateriel utanför lägenheten 
skall det ställas så att det inte hindrar vid 
ev utrymning och räddningsarbete. Se till 
att din byggare tar bort allt byggskrot och 
inte lagrar det hos oss.

Många byggare använder bilen som 
verkstad och för att underlätta har sty-
relsen beslutat tillåta tillfällig parkering 
utanför entréerna. Se till så det inte par-
keras för nära dörrarna och heller inte 
på gräsytor. Husvärdarna har nyckel till 
grinden. För vanlig parkering av entre-
prenörers bilar skall du hänvisa till våra 
gästparkeringsplatser och samtidigt låna 
ut gästparkeringskortet.

Rabatt hos Flügger färg
Medlemmar i Bladet får 35% på färg 
och spackel. På tapeter varierar rabatten 
mellan 20-30% beroende på om det är 
egna märken eller beställningstapeter.
Butiken ligger på Enebybergsvägen 10 i 
Danderyd, tel 08-622 17 90. Öppet 6.30-
18, lörd. 10-14. Kundnummer 45355 
skall uppges.

ROT- avdrag vid arbete i 
bostadsrätt
Kort sammanfattning av gällande regler

Ersättningen utgår med 50 % av arbets-
kostnaden. En övre gräns på 50 000 kr 
per person och år finns. Ett hushåll på 
två vuxna kan göra totalt 100 000 kr i 
avdrag.

Du får skattereduktionen direkt vid betal-
ningen och betalar halva arbetskostnaden 
(inkl. moms). Den du anlitat får resten av 
sina pengar från Skatteverket när du beta-
lar din faktura. I din deklaration kommer 
beloppet för skattereduktionen vara för-
tryckt men var noga med att ha koll så 
att du har betalat in tillräckligt med skatt 
under året för att täcka din reduktion, 
annars blir det kvarskatt Finns ingen 
inkomst blir det heller ingen reduktion.

För bostadsrättslägenheter gäller att föns-
terbyte inte ger skattereduktion men 
däremot ”arbetskostnad för arbeten på 
insidan av befintliga fönster” ger reduk-
tion. Kostnader för material och resor ger 
aldrig skattereduktion.

Ansökan om skattereduktion sker 
med hjälp av entreprenören som 
naturligtvis måste inneha F-skattesedel. 
Skattereduktionen tas upp i deklaration 
året efter det att fakturan betalats.

Mer detaljer finns i broschyren ”Dags att 
deklarera” samt på skatteverkets hemsida 
skatteverket.se.



Fler bilder från vårstädningen finns på hemsidan

Trevlig sommar önskar styrelsen


