
 
 
 

Håll till godo – en jul- och nyårsrapport från styrelsen! 
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Beslut om solceller 
Vid ett välbesökt medlemsmöte (onsdagen den 21 november) redovisades solcellsprojektet i sin helhet.  
Efter redovisningen gav en stor majoritet - genom handuppräckning - sitt stöd till förslaget. Styrelsen har 
efter medlemsmötet tagit beslutet att installera solceller. 
Kort om projektet: 

- Solcellsprojektet kommer att kosta cirka två miljoner kronor före solcellsbidraget. Föreningen 
räknar med bidrag på 30 procent av den totala kostnaden. 

- Solcellerna, som har en livslängd på minst 25 år, beräknas producera 110 000 kilowattimmar per 
år. Med nuvarande elpriser kommer solcellerna att vara avbetalda efter cirka tio år, därefter blir 
det ren vinst för föreningen! När elpriserna stiger går avbetalningen ännu snabbare. 

- Svea Solar är det företag som kommer att utföra solcellsinstallationen. Företaget har fått 
uppdraget i hård konkurrens med ytterligare fem företag. Svea Solar - som fått mycket goda 
referenser - har även installerat solcellerna i Brf Brunnsviken. 

- Bygglov krävs eftersom vi befinner oss i Nationalstadsparken. Ansökan sker före årsskiftet. 
- Solcellsprojektet är ett miljöprojekt med en synnerligen god ekonomisk avkastning. 
- Om allt går enligt planerna (att bygglovet snabbt beviljas) kommer solcellerna att finnas på taken 

under våren. Styrelsen återkommer löpande om praktiska detaljer. 
- Allt förarbete till solcellsprojektet har utförts av Anders Malmqvist, energiexpert vid KTH och 

Hans Ingelshed, ledamot av styrelselen och proffs på att genomföra stora projekt och 
upphandlingar. Det är en oerhörd tillgång att ha dessa två som medlemmar i vår förening! 
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Inbrott i lägenhet 
Onsdagen den 5 december hade en medlem inbrott i sin lägenhet. Inbrottet genomfördes någon gång 
mellan kl. 08.00 på morgonen och kl. 19.00 på kvällen. 
Tjuvarna tog sig in via balkongen. Polisen har varit på plats. Med anledning av balkonginbrottet har 
styrelsen initierat ett arbete i syfte att öka säkerheten. Styrelsen återkommer i frågan. Du är självklart 
välkommen med dina förslag och idéer. 
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Gemensamhetsanläggningen och parkeringarna 
Vid medlemsmötet i november redovisade Per Gullberg och styrelsen dagsläget beträffande servitut och 
pågående arbeten avseende gemensamhetsanläggning och trafiksäkerhet. 
När det gäller parkeringsreglerna för området - håll ögonen på skyltarna! Under senare tid har skyltar 
satts upp och tagits ner. Därför är det viktigt - det är alltid den aktuella skyltningen som gäller, ingenting 
annat! 
Solnaberg har lovat oss i Brf Bladet att såväl trottoaren som övriga trafiksäkerhetsåtgärder ska vara 
utförda och besiktigade av båda parter före årsskiftet.  
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Stolar och bord i föreningslokalen 
Det är bra att föreningslokalen används allt flitigare. Men stolarna och borden håller snart på att falla ihop 
av total utmattning. Därför har styrelsen beslutat göra en mindre upprustning. Bland annat ska vi köpa 
nya stolar och bord. Eva Alexanderson, som är en av de två ansvariga för föreningslokalen, har åtagit sig 
att tillsammans med en liten grupp kolla stol- och bordmarknaden. Någon gång efter årsskiftet hoppas vi 
att nya stolar och bord ska finnas på plats. 
 
 
 

 



För vår säkerhet och gemensamma trivsel 
Vi ser alla fram emot en fin, glad och trevlig Jul och Nyår. Här är några tips hur vi alla kan hjälpas åt för öka 
säkerhet och trivsel. 

- Se till att du har brandvarnare i lägenheten och se till att de fungerar! Varje medlem har ansvar 
för all säkerhet i sin egen lägenhet! 

- Var försiktig med eld och levande ljus, släck alltid ljusen innan du lämnar rummet/lägenheten. 
En brandfilt är alltid bra att ha tillgänglig. 

- Det får inte finnas några prylar (tomtar, julgranar, prydnadssaker, barnvagnar, rollatorer etc.) i 
utrymmen utanför lägenheten. Detta gäller även efter jul och nyår! 

- Håll rent och snyggt i gemensamma utrymmen! Borsta av grus, snö, löv från kläder, skor, 
rollatorer, barnvagnar, pulkor etc. innan du går in! 

- Tänk på vår miljö – skrapa rutorna innan du startar bilen, hur kallt det än är!  
- När tomten har gått hem – sortera och släng kartonger och papper i den container där det hör 

hemma. Vik ihop kartongerna innan du slänger! Inga hushållssopor hör hemma i grovsoprummet! 
Glas slänger du i behållarna vid exempelvis ICA!  
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Budget för 2019 
Vid medlemsmötet i november redovisade vår kassör, Olga Gromova, det ekonomiska läget. Ekonomin i 
vår förening är inte bara stabil – den är mycket god. Avgiften har inte höjts på många år. Den höjs inte 
nästa år heller. Vi har betalat takmålningen med pengar som vi har på kontot och vi kommer att göra 
likadant med solcellsprojektet. Inga nya lån, alltså. 
Olga Gromova och hela övriga styrelsen jobbar hårt för att ekonomin ska vara god men vi har ju (måste 
erkännas!!) fått rejäl hjälp av den extremt låga räntan. Hur det blir i framtiden är det ju ingen som vet. 
Kommer räntorna att stiga eller kommer den snabbt annalkande lågkonjunkturen att se till att räntorna 
förblir låga? Förr eller senare måste vi ändå räkna med en avgiftshöjning.  
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Belysningen 
* Efter många turer och diskussioner med Solnaberg så fungerar nu all gemensam belysning! 
* Nya och mer effektiva ljuskällor är nu installerade utvändigt på våra egna hus. 
* Utanför Barks väg 12 och 16 (trädgårdssidan) testar vi belysning - fyra provarmaturer har installerats 
 och ska utvärderas av bland annat husvärdar och styrelse. 
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Energideklaration och radon 
Energideklarationen är uppdaterad - nu med uppgiften att även radonmätning är utförd. Föreningen har 
mycket goda energivärden – till och med lite bättre än vid förra mätningen för tio år sedan. Radonvärdena 
är godkända med god marginal. På en lapp i hissarna finns information om energiförbrukning och radon. 
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Garageplats ledig – två nya p-platser färdigställda 
* Just nu finns ledig garageplats! Kontakta Stefan Ban i styrelsen om du är intresserad! 
* Två nya parkeringsplatser är nu färdigställda mellan Barks väg 6 och 8. Alla p-platser är uthyrda. 
* Den tidigare grusade gångstigen vid Barks väg 10 har nu belagts med sten! 
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God Jul och Gott Nytt År till er alla 
Som ordförande vill jag önska alla medlemmar och styrelsen en God Jul och ett Gott Nytt År! Och ett stort 
tack till er alla (du vet vilka jag menar!) som bidragit till trivsel, gemenskap och glädje i vår fina förening! 
Nu tar vi sats inför 2019 med miljövänliga solceller och andra viktiga saker! 
 

Anders Magnusson 
ordförande 


