
Brf Bladet-rapport, december 2017 
 

Håll till godo – årets sista rapport från styrelsen! 
 

Några aktuella datum under våren, 2018! 
 

- Torsdagen den 8 februari, kl. 19.00 

- träff med nya medlemmar 
 

- Torsdagen den 15 februari, kl. 19.00 

- extra årsstämma (uppdatering av stadgarna) 
 

- Torsdagen den 24 maj, kl. 19.00 

- ordinarie årsmöte (årsmötet hålls en månad senare än normalt på initiativ från HSB) 
 

¤¤¤ 
 

Värt att minnas från 2017. 
 

1. Konflikten med Solnaberg AB/CapMan är över. Efter drygt tre år med strider, 

tuffa och infekterade diskussioner och efter nära fyra veckors byggstopp kunde vi i Brf 

Bladet äntligen sluta fred med Solnaberg AB! Risken var stor att vi skulle sluta som 

förlorare men uppgörelsen blev till slut en mycket god affär för Brf Bladet! 
 

Överenskommelsen med Solnaberg AB innebär i korthet följande: 

- vi köper nio p-platser med servitut – en ekonomiskt mycket god affär för Brf Bladet 

- vi säkrar våra 50 p-platser i garaget under ytterligare tio år 

- vi har fått alla våra kostnader (kopplade till den tre år långa konfliken) betalda 

- vi har fått ett ekonomiskt skadestånd 

- Barks väg inklusive trottoar rustas upp på Solnaberg AB:s bekostnad 

- vändplanens utformning utvärderas ur trafiksynpunkt under 2018 för ev. ombyggnad 

Solnaberg AB får genomföra ombyggnaden enligt bygglov 
 

Samtliga siffror och turerna bakom uppgörelsen har redovisats för medlemmarna vid 

ett extra medlemsmöte tisdagen den 29 augusti.  
 

2. Räntorna. Under året har föreningen omsatt ett flertal lån – nu till betydligt lägre 

räntor! Föreningen har under 2017 – jämfört med 2016 – haft drygt en miljon kronor i 

lägre räntekostnader. 
 

3. Gemensamt bredband från Bredbandsbolaget. Den 1 oktober införde vi 

gemensamt bredband (250/100 Mbit/s) inklusive IP-telefoni. 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! 

Från januari 2018 betalar samtliga medlemmar 125 kronor per månad. 

Årskostnad, 1 500 kronor. 
 

4. Brf Bladet har fyllt 30 år. Ett drygt 100-tal medlemmar kom och firade när 

föreningen fyllde 30 år torsdagen den 31 augusti! Det bjöds på bubbel, god mat, tal, 

och vacker fiolmusik av Christina Malmberg, föreningens vice ordförande. Det blev 

en värdig och trevlig 30-årsfest.  
 

¤¤¤ 
 

Solceller på taken. 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 ett första utkast till solceller på våra tak. 

Våra tak är utomordentligt väl lämpade för solceller. Med dagens elpriser skulle solceller 

betala sig på 12 år. Med stigande elpriser (vilket allt tyder på) så betalar sig solcellerna ännu 

snabbare! Livslängden för solceller är beräknade till 30-40 år. Alltså - en helt lysande kalkyl 

för såväl ekonomin som för miljön! 

Vid medlemsmötet visade medlemmarna - genom handuppräckning – ett massivt stöd för 

fortsatt solcellsprojektering. Anders Malmquist har nu fått styrelsens uppdrag att jobba 

vidare. Styrelsen återkommer naturligtvis i frågan.  
 

 

 



¤¤¤ 
 

Parkeringsplatserna. Vid medlemsmötet redovisade styrelsen de framtidstankar som 

Solnaberg AB har beträffande sina egna parkeringsplatser.  
 

- De 14 p-platserna inom vändplanen kommer att bli betald gästparkering dygnet runt! 

Dessa gästparkeringar kommer att få användas av alla som önskar.  
 

- Alla p-platser som Solnaberg AB äger kommer att avgiftsbeläggas under kvällar, 

nätter och helger! Detta innebär att föreningens ”gratis-parkering” under kvällar, 

nätter och helger kommer att upphöra.  
 

Solnaberg AB har ännu inte slutligt bestämt hur de ska hantera parkeringsfrågan. Oavsett 

vad Solnaberg beslutar så kommer styrelsen att försöka hitta en lösning som är bra för våra 

medlemmar. Styrelsen i Brf Bladet återkommer i frågan när vi vet mer exakt. 
 

När det gäller Brf Bladets garage- och p-platser så råder just nu balans mellan tillgång och 

efterfrågan.  
 

¤¤¤ 
 

Ingen avgiftshöjning. Under medlemsmötet redovisade föreningens kassör, Olga 

Gromova, budgeten för 2018. Ekonomin är stark! Olga har fullkomlig kontroll på pengarna! 

Alla medlemmar kan sova lugnt! Dessutom – det blir ingen avgiftshöjning nästa år heller!  

Under 2018 ska en del underhålls- och förbättringsåtgärder genomföras. Det handlar om 

underhåll och målning av de utvändiga taken, effektivisering av värmesystemen, översyn av 

all utvändig belysning, satsningar på utemiljön etc, etc. 
 

¤¤¤ 
 

Tvättstugorna. Alla maskiner i tvättstugorna är nu kontrollerade och betygsatta av 

maskinexperter. Med ett glatt leende på läpparna kan vi konstatera att alla tvättmaskiner, 

torkmaskiner och manglar i grunden är i gott skick! Det innebär att inga maskiner akut 

behöver bytas ut – går maskinerna sönder så är samtliga värda att reparera! Detta är bra för 

vår ekonomi och det är bra för miljön. 
 

¤¤¤ 
 

Grovsoporna. Grovsoprummet är fortsatt ett problem. Styrelsen har under lång, lång tid 

vädjat och uppmanat våra medlemmar om skärpning. Eftersom den här mjuka, vädjande och 

lågmälda metoden inte fungerar så kommer styrelsen att vidta andra åtgärder med start 

under januari. I styrelsen vill vi ha ordning och reda även i återvinningsrummet. Vi 

återkommer i frågan.  
 

¤¤¤ 
 

God Jul och Gott Nytt år. År 2017 har varit ett turbulent år. Konflikten med Solnaberg AB 

har onekligen satt sina spår – den har tagit massor med tid, den har skapat osäkerhet och 

periodvis har det varit både en smula tungt och påfrestande. Vi har fightats med små (men 

ack så naggande goda!) resurser samtidigt som vår motpart haft en av landets största, 

tyngsta och mest välrenommerade advokatbyråer i ryggen! Men resultatet, utgången, känner 

vi i styrelen oss ändå mycket nöjda med. Tack vare kronofogdens resoluta byggstopp 

tvingades Solnaberg/CapMan att kapitulera inför öppen ridå. 
 

Konflikten med Solnaberg har inneburit att styrelsen tvingats skjuta en del åtgärder på 

framtiden. Bristerna får vi försöka kompensera under 2018. 
 

Brf Bladet är en fantastisk förening – här finns så mycket kunnande och kompetens, så 

mycket engagemang och så mycket gott humör, hjärta och vänskap!  

Ett stort och varmt tack till dig som på något sätt bidragit med din kompetens och ditt 

engagemang i syfte att skapa ett bra boende, god stämning, trivsel och god miljö! 
 

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! 

 
Anders Magnusson 

ordförande 


