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Allmänt 

Det är svårt att finna något ljus i mörkret. Jan-Erik Lindahl, Hans Wassmér och 

jag har i vart fall lagt ner mer än 100 timmar på att tillsammans finna lösningar 

på problemet. Vi har haft många möten, mail- och telefonkontakter med Tänger-

stad på CapMan. Det såg för några dagar sedan ut som om vi skulle finna en i vart 

fall temporär lösning och kunna hyra platserna på Axet kvartalsvis, men if har satt 

sig emot detta. De vill till varje pris knycka ”våra” platser. Det torde bli så att 

CapMan kommer att sätta upp parkeringsautomater för dessa platser fr.o.m. 

årsskiftet och man har talat om ett pris på 80 kr per dygn. If anser att det är en 

bra lösning, men kanske blir efterfrågan inte så stor som Tängerstad tror. I vart 

fall är det inget positivt för föreningens medlemmar, vilket vi framfört. 

Avtal 

Avtal har tecknats rörande de 9 platserna vi har på if:s parkering norr om Bv 14. 

Av dessa är 4 besöksparkeringsplatser med automat och 5 förhyrda. Men avtalet 

gäller bara till 2015-03-31. Priset blirr 539 kr/månad inkl. moms liksom för våra 

husnära platser. Garageavtalet är på ett år och till en kostnad av 1000 kr/månad 

inkl. moms. Beträffande garaget har vi möjlighet att hänskjuta framtida hyres- 

Sättning till Hyres- och Arrendenämnden, vilket inte går beträffande markparke-

ringsplatserna. 

 

Kontakter med staden 

Vi har även varit i kontakt med bygglovavdelningen i staden rörande möjligheten 

att anlägga parkeringsplatser på vår egen mark. Där är man heller inte vidare 

samarbetsvillig och skyller på stor arbetsbelastning. Men vi ska ingalunda ge upp 

den biten. Vi måste helt enkelt skaffa platser på vår mark – det är den enda 

långsiktiga lösningen.  

 

Nyttjande 

Som alla förstår är det inte roligt att skriva om detta elände, men mot denna 

blottade girighet har vi föga jurididska medel att sätta emot. Att man i avtal för 30 

år sedan bestämde att föreningen hade rätt till vissa platser hjälper knappast, 

men det ska kollas med hjälp av fastighetsjurist. Det är priset som avgör och vad 

gäller Axet verkar CapMan kunna sätta vilket pris som helst. 

 

Antagligen är viljan från våra medlemmar att lämna ifrån sig platser i garage eller 

husnära ringa. Men vi ställer ändå frågan: Om någon tycker att hyran är för hög 
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och vill avstå sin plats – tag snarast kontakt med undertecknad eller Hans 

Wassmér (tel. 070-325 80 77). Det kan också nämnas att vi söker efter platser 

hos våra grannföreningar med ljus och lykta och har lyckats finna några få. 

 
Fläktprojektet  

Fläktarna i fläktrummen i bostadshusen är nu utbytta. Vissa kompletterings-och 

injusterings arbeten återstår liksom obligatorisk ventilationskontroll (OVK). 

Fläktarna går nu så tyst att det är svårt att veta om de är igång eller inte. 

 

Våningsplanen 

Nya golv är lagda och färg har kommit på väggarna i Bv 10. Golvsocklar och 

tavellister återstår att sätta på plats. Arbetena kommer att fortsättsa i Bv 12 efter 

nyår. 

 

Tider för våren 

Extra stämma och infomöte kommer att hållas 2015-02-05. Extrastämman har 

tillkommit på grund av stadgeändringar som initierats av HSB och bearbetats inom 

föreningsstyrelsen. Den ordinarie stämman är preliminärt utsatt till tisdagen den 7 

april. Husvärdsmöte är utsatt till 10 mars och vårstädning till 25 april. 

 

Anticimex 

Protokollen från besiktningarna har ännu ej kommit styrelsen tillhanda. 

 

Årsavgift 

Föreningen dras med stora utgifter för närvande. Trots detta har förenings-

styrelsen beslutat om oförändrad månadsavgift. Underskottet i resultatredo-

visningen torde bli ungefär lika stort som överskottet blev förra året. Detta 

beroende bl.a. på att kostnaderna för fläktprojektet hamnat på 2014 i stället för 

2013. 

 

Arbetsgrupp 

för kontakter med Solna stad avseende tilltänkt planering och byggande i  

Bergshamra har tillskapats och börjat arbeta. Mer information lämnas vid 

infomötet i februari. 

 

Borttappade handskar  

En hel plastpåse med sådana (samt en scarf) finns på hatthyllan utanför 

samlingssalen. Den som saknar dylika persedlar bör kanske titta i påsen. 

 

De boende i Bladet tillönskas en GOD JUL 

och i möjligaste mån ett GOTT NYTT ÅR! 
 

För föreningsstyrelsen 

Göran Lif 



 

 

 

 

 
 


