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Svenskt Näringsliv har under nio år i rad utsett Solna till ”Sveriges företagsvänligaste kommun”! En ärofull och 
åtråvärd titel som Sveriges alla bortåt 300 kommuner febril jagar varje år! 
Nu har Solna tagit ett steg till. I mitten av mars kunde vi läsa i tidningarna att studenter vid Jönköpings universitet 
kommit fram till att vi som ”bor i Solna är smartast i Sverige”! Rankingen bygger bl.a. på antalet högutbildade, 
löner etc. Nu undrar jag förstås nyfiket var i Solna de smartaste Solnaborna bor!? Kan det möjligen vara här i 
Bergshamra? På Barks väg…!!? Håll till godo – här kommer en april-rapport från styrelsen! 

¤¤¤ 

Dags för årsstämma! Torsdagen den 20 april är det dags för årsstämman. Mötet, som startar kl. 18.30, inleds med 
information angående styrelsens motion om gemensamt bredband. 
Roger Björkman från Bredbandsbolaget kommer och berättar om förslaget. Informationen beräknas ta max en 
halvtimma. Därefter startar stämman. Det är viktigt att du kommer till stämman och deltar i omröstningen om 
gemensamt bredband. Detta alldeles oavsett vilken uppfattning du har! 
 

Vill du äta mat efter stämman så måste du anmäla dig. Du gör det enklast med ett mejl till: 
brf.bladet.solna@gmail.com 
 
¤¤¤ 
 
Styrelsens motion angående gemensamt bredband! Många medlemmar har hört av sig till styrelsen och 
uppmanat oss att ta fram ett förslag till gemensamt bredband. Nu har vi gjort det. Offerten är mycket förmånlig 
eftersom den bygger på det förmånliga ramavtal som HSB har med Bredbandsbolaget.  
Genom att införa gemensamt bredband tar vår förening ett litet steg in i framtiden. Ett steg som många andra 
bostadsrättsföreningar tagit för länge sedan.  
I motionen - som är utsänd tillsammans med kallelsen till stämman - har styrelsen redovisat en rad fakta. Här en 
kort repetition av det viktigaste. 
 

Bredbandsbolaget erbjuder följande genom gruppanslutning av samtliga lägenheter: 
-  bredband 250/100 Mbit/s inklusive IP-telefoni för 125 kronor per månad och medlem under en 
 treårsperiod. Årskostnad, 1 500 kronor 
-  tre kostnadsfria startmånader 
-  kraftfull router ingår (värde 1 250 kronor) till de medlemmar som önskar. Portokostnad på 96 kronor 
 tillkommer 
-  specialpriser till de medlemmar som vill komplettera med ett mer kraftfullt bredband och/eller TV-tjänster 
-  specialpriser på hjälp med exempelvis installation och extra fiberuttag 
-  rabatt på mobilt bredband (149 kronor per månad) för de medlemmar som ständigt vill vara uppkopplade - 
 även när man inte är på hemmaplan.  
 

Styrelsen föreslår att: 
- stämman antar Bredbandsbolagets offert om gruppanslutning 
- bredbandstjänsten startar 1 oktober 2017 men att betalning sker från januari 2018 
- avgiften för bredband (125 kronor) läggs på månadsavgiften från januari 2018 
 

Bredbandsbolagets priserbjudande om 1 500 kronor per år och medlem ska jämföras med deras ordinarie pris på 
3 588 kronor per år och medlem. För en majoritet av medlemmarna innebär detta en årlig besparing på drygt 
2 000 kronor - över en treårsperiod blir det en total besparing på drygt 6 000 kronor! 
Vill du ha gemensamt och kraftfull bredband till ett suveränt bra pris - kom till stämman och lägg din röst! 
 
¤¤¤ 

Motion angående boulebana! Föreningen har fått en motion om att anlägga en boulebana. Även denna motion är 
utskickad. Styrelsen föreslår att stämman ger ”styrelsen i uppdrag att utreda frågan beträffande kostnad, ansvar, 
skötsel, placering, intresse etc.” 

 



¤¤¤ 
 
På väg mot en lösning! Parkeringsfrågan har stått i fokus under mycket lång tid. Först diskussionerna med CapMan 
och nu Solnaberg Property AB. Nu är vi på väg mot mål – slutspurten återstår. Slutförhandlingar och finslipning av 
avtal pågår. Diskussionerna förs i konstruktiv och god anda med en representant från Solnaberg Property AB. 
Våra diskussioner förankras löpande med expert/jurist från HSB. Även vår revisor Kerstin Storåkers hålls 
informerad genom samtal och styrelseprotokoll. 
Vår medlem Per Gullberg - som är expert på den här typen av frågeställningar - är och har varit till ofantligt stor 
hjälp under det här året! En obetalbar resurs! 
Styrelsen har för avsikt att lämna information om parkeringsuppgörelsen när förhandlingarna är avslutade och 
avtalen är undertecknade. Detta hinner inte bli klart till stämman den 20 april.  
I styrelsen har vi idag mycket starka förhoppningar om att långsiktigt säkra fler p-platser samtidigt som föreningen 
på kort och lång sikt gör en god affär. 

¤¤¤ 

Vår gemensamhetslokal. Föreningen har en jättefin lokal som många andra föreningar är avundsjuka på. Vi är 
glada om den används flitigt av våra medlemmar. Avgiften för att hyra lokalen är extremt låg! Från styrelsens sida 
vill vi göra klart att det är en enkel samlingslokal som föreningen tillhandahåller. Det är ingen modern 
konferensanläggning som är fullrustad med teknik och det är ingen lokal som är anpassad för gymnastik eller 
liknande. Vill man ändå hyra lokalen får man använda den i det skick den är och med den enkla utrustning som 
finns. Självklart ska lokalen noggrant städas efter varje tillfälle. Är det någon som gör anspråk på ännu bättre 
städning – meddela detta så beställer vi extra städning men med städ-tillägg på hyran! 

¤¤¤ 
 
Dammsugare bland kartongerna! I grovsoprummet finns det bland annat en box för elavfall. Ändå slängdes det 
helt nyligen en dammsugare bland kartongerna! Detta är bara ett exempel. Från styrelsen sida vädjar vi om 
respekt för de ytterst enkla regler som finns i återvinningsrummet. Åter igen: skärpning! 

¤¤¤ 
 
Inga prylar utanför dörrarna! Styrelsen har gjort brandsyn. Det finns några medlemmar som har dörrmattor, 
barnvagnar, prydnadsfigurer etc. utanför dörrarna. Detta är inte tillåtet av säkerhetsskäl. Allt detta måste plockas 
bort! Det handlar om våra liv. Var snäll - plocka omedelbart bort prylarna!  
 
¤¤¤ 
 
Grilla gärna men…! Det är snart grilltider. Det är inte tillåtet att grilla med kol eller gasol på balkongerna. Elgrill är 
okey men visa respekt för grannarna! 

¤¤¤ 
 
Ett år har gått! För ett år sedan valdes jag till ordförande i styrelsen. Ett intressant, kul och ”enkelt” uppdrag därför 
att jag har haft så många positiva, konstruktiva och bra kontakter och möten med er medlemmar. Det har varit en 
glädje. Som ordförande är jag också så djupt imponerad av mina styrelsekamrater. Ett härligt gäng med stort 
engagemang, drivkraft och massor av social, teknisk, ekonomisk och annan kompetens.  
Nu har Catharina Erlich valt att lämna styrelsen på grund av familj och jobb. Självklart ska vi respektera hennes 
beslut men det är så tråkigt!! Hon har tillfört styrelsen så mycket kvalité och expertkunnande. Dessutom har 
Catharina ett engagemang och en drivkraft som är så positivt smittsam! Stort, stort tack Catharina – även om du 
inte ingår i styrelsen så hoppas vi alla att föreningen längre fram kan få glädje av allt ditt kunnande! 
 

Välkommen till stämman torsdagen den 20 april! Välkommen till städdagen lördagen den 22 april! 
Glad Påsk till er alla! 
 
Anders Magnusson 
ordförande 


