
Brf Bladet-rapport, april 2018 
 
Håll till godo – en rapport från styrelsen! 
 
Två aktuella datum under våren 2018! 
 

- Lördagen den 5 maj kl. 10.00–13.00 
- gemensam städdag 
 

- Onsdagen den 16 maj, kl. 18.30 
- ordinarie årsstämma 

 

¤¤¤ 
 

Årsstämma och extra årsstämma 
 

Torsdagen den 15 februari höll föreningen extra årsstämma. 
Ett drygt 40-tal medlemmar deltog i extrastämman. Den enda punkten på dagordningen var 
styrelsens förslag till stadgeändringar. Förslaget antogs enhälligt av stämman. 
För att stadgeändringarna ska gälla måste beslut även tas vid den ordinarie årsstämman 
onsdagen den 16 maj. 
Varför ändrar vi stadgarna? Jo, under 2017 beslutade riksdagen om ändringar i såväl 
”bostadsrättslagen” som i lag om ”ekonomiska föreningar”.  
Lagändringarna innebär i princip att alla landets tusentals bostadsrättsföreningar måste 
ändra i sina stadgar. Ändringarna ska vara genomförda före den 30 juni 2018. Efter 
årsstämman ska stadgarna registreras hos Bolagsverket. 
 

¤¤¤ 
 

Fyra projekt på gång 
 

Styrelsen har fyra lite större projekt i pipeline för åren 2018-2019. 
 

1. Utvändig målning av samtliga tak. Om allt går som planerat kommer taken att 
börja målas redan i slutet av april. Arbetena - ett hus i taget med start på Barks väg 
16 - beräknas pågå till oktober. 
 

2. Byte av värmeväxlare. Förfrågningsunderlag kommer att skickas ut på 
anbudsräkning om några veckor. Styrelsen återkommer. 
 

3. Förbättrad yttre belysning. Styrelsen diskuterar nu frågan med ljuskonsult. 
Åtgärder kommer att vidtas i syfte att förbättra den yttre belysningen. Styrelsen 
återkommer. 
 

4. Solceller på taken. Projekteringsarbetet pågår för fullt. Torsdagen den 7 december 
hade styrelsen bjudit in till medlemsmöte. Ett drygt 60-tal medlemmar fanns på plats. 
Anders Malmquist, medlem i vår förening, energiexpert och verksam vid KTH, 
redovisade då ett första utkast till solceller på våra tak. Entusiasmen var stor. Om 
entusiasmen kvarstår så räknar vi med att påbörja monteringen av solceller under 
hösten när taken är målade. Frågan om solceller ska avgöras under ett medlemsmöte. 
Styrelsen återkommer.  

 
Hans Ingelshed är sedan någon vecka tillbaka adjungerad till styrelsen med uppgift att 
bland annat ansvara för våra hus och för pågående projekt, se ovan. Allt i samarbete med 
Adis Avdic som sedan tidigare är adjungerad till styrelsen. 
Hans Ingelshed, som bor på Barks väg 16, är utbildad vid Chalmers i Göteborg. Han har 
under hela sitt yrkesliv arbetat inom byggbranschen som projektledare. Han har dessutom en 
gedigen kunskap och erfarenhet när det gäller upphandlingar. I styrelsen är vi glada och 
tacksamma att Hans Ingelshed, med sin långa och djupa och breda kompetens, åtar sig det 
här uppdraget. Hans Ingelshed går in efter Lars Alexanderson som lämnat styrelsen. 
Nya kontaktuppgifter finns uppsatta i entréerna. 
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Två motioner till årsstämman den 16 maj 
 

Det har kommit in två motioner till stämman. 
 

- En motion vill att föreningen planterar två körsbärsträd (ersättning för tidigare 
nedtagna körsbärsträd) med lite surare bär, så kallade syltbär. Styrelsens anser att 
detta är en fråga för ”utegruppen” att ta ställning till. 

 

- En annan motion efterlyser trygghetsskapande och bättre utebelysning. Styrelsen 
har redan påbörjat detta arbete.  

 

¤¤¤ 
 

Diskussioner med Solnaberg 
 

Styrelsen diskuterar löpande med Solnaberg AB när det gäller gemensamma frågor som 
trafiksäkerheten, belysningen och parkeringen. Solnabergs representanter är lyhörda för våra 
synpunkter och idéer men de vill avsluta allt sitt samarbete med CapMan och de inväntar 
också ett slutgodkännande på byggarbetena från Solna stad innan man vill ta nästa steg. 
 

¤¤¤ 
 

Träff med nya medlemmar och funktionärer 
 

Styrelsen har under vintern bjudit in nya medlemmar till välkomst- och informationsträff. Ett 
tiotal nya medlemmar deltog i träffen. Styrelsen har också haft ett möte med våra 
funktionärer: husvärdar, ansvariga för uthyrningsrummen, föreningslokalen, utemiljön, 
flaggning etc. 
 

¤¤¤ 
 

Styrelsens anslagstavlor 
 

Styrelsens anslagstavlor i entréerna kan få användas av medlemmar. Då gäller följande: 
- informationen/inbjudan ska vara unik och enbart riktad till Brf Bladets medlemmar 

(detta ska tydligt framgå i texten).  
- avsändaren ska vara medlem i Brf Bladet; medlemmens namn, adress och 

telefonnummer ska tydligt framgå 
- Stefan Ban, informationsansvarig i styrelsen, ska godkänna informationen före 

publicering 
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Snöröjning och gräsklippning 
 

Snösäsongen är förhoppningsvis över. Styrelsen konstaterar att vinterväghållningen fungerat 
betydligt bättre i år med ny entreprenör. Nu är det snart dags att ta fram gräsklipparen. De 
senaste somrarna har en enskild person ansvarat för gräsklippningen. Styrelsen kommer den 
här sommaren att anlita ett entreprenadföretag för att få bättre kontinuitet, vi vill vara säkra 
på att gräsmattorna klipps när det behövs. 
 

¤¤¤ 
 

Ny hemsida på gång 
 

Styrelsen har helt nyligen påbörjat ett arbete med en ny hemsida. Den HSB-hemsida som vi 
har idag har stora brister när det gäller layout, tillgänglighet och design.  
Styrelsen anser det är angeläget att Brf Bladet har en hemsida där vi kan informera och 
presentera vår förening på ett värdigt och fullgott sätt. Övergång till ny hemsida innebär en 
hel del arbete och pyssel men nu har arbetet inletts. Styrelsen tar tacksamt emot goda idéer! 
 
Våren är på gång – hoppas att vi ses på städdagen den 5 maj och på årsstämman 
den 16 maj, välkommen! 
 
Anders Magnusson 
ordförande 


