
Brf Bladet-rapport, december 2019 
 

 

Håll till godo – årets sista rapport från styrelsen! 
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Aktuella datum under våren 2020 
 

Onsdagen den 5 februari kl. 19.00 
-  informationsmöte för nya medlemmar  
 

- Tisdagen den 26 maj kl. 18.30 
-  årsstämma 
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Solcellerna 
 

Under 2019 har vi monterat solceller på alla våra sex tak. Vårt arbete har uppmärksammats - 

Brf Bladet har tilldelats Solna stads miljöpris för 2019. Detta är vi naturligtvis mycket glada 

och stolta över. Ett prestigepris!  
I samband med städdagen den 26 oktober passade vi på att inviga solcellerna. Victoria 

Johansson (MP), kommunalråd och ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden, invigde 
solcellerna. Föreningslokalen var fylld med medlemmar. 

I början av december tog Hans Ingelshed och Christina Malmberg från styrelsen högtidligt 
emot miljöpriset i samband med en ceremoni som årligen arrangeras av Solna stad. 

Miljöpriset har delats ut i Solna stad sedan 2007. Priset ger oss naturligtvis lite extra prestige 
och stolthet. Vårt varumärke lyser i år extra starkt i decembermörkret!  

Alla som tilldelas Solna stads miljöpris får en skulptur formgiven av keramikern Karin 

Eriksson. Skulpturen kommer att placeras på lämplig plats i vår föreningslokal. Styrelsen 
planerar också att sätta upp plaketter i anslutning till våra entréer. 

Miljöpriset visar att vi i Brf Bladet har ambitioner när det gäller miljön och klimatet. 
Solcellerna innebär också att vi kommer att få betydligt lägre elkostnader under de kommande 

30 åren. Varje liten solstråle över Bergshamra ger oss elektricitet!  
Du kan läsa mer om miljöpriset på Solna stads hemsida, solna.se. Du kan också följa sol-el-

produktionen i realtid – gå in på vår hemsida. 
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Utemiljöerna 
 

Arbetet med att förbättra och stärka utemiljön fortsätter. Charlotte Aminoff i styrelsen håller 
i arbetet. Många medlemmar är intresserade och mycket engagerade när det gäller utemiljön. 

Detta engagemang är till stort värde och nytta för hela föreningen. En referensgrupp av 
medlemmar är involverade i arbetet. 

Det finns inget färdigt förslag ännu. Styrelsen återkommer i frågan när vi kan vara konkreta 

både när det gäller utförande och ekonomi. 
Under hösten har den arborist, som styrelsen anlitat, fullföljt sitt uppdrag. Några träd har fällts 

och andra har beskurits. Arboristens egen bedömning ligger till grund för det utförda arbetet. 
Tanken är att nya buskar/träd ska ersätta en del av det som tagits bort. 
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Avgiften 
 

Vi har byggt 19 nya parkeringsplatser på egen mark, vi har köpt nio p-platser med servitut, vi 

har målat om yttertaken, målat om entréerna till tvättstugorna, vi har rustat upp gästrummen, 
vi har köpt nya möbler till föreningslokalen, förnyat belysningen ute och inne, spolat 

stammarna, vi har installerat solceller på alla taken, vi amorterar på lånen, dessutom ska vi 
genomföra en total upprustning av värmecentralen plus att vi ska rusta upp utemiljön! 

Dessutom stiger kostnaderna stadigt för vatten, el, sophämtning, snöskottning, städning, 

gräsklippning, förvaltning mm – ändå kommer avgiften för 2020 att förbli oförändrad! 
Avgiften har varit oförändrad i många år. Förr eller senare måste vi naturligtvis höja avgiften. 

Som ni förstår har vi ”hyfsat” god ekonomi. Tack Olga Gromova, ekonomiansvarig i styrelsen, 
för att du har total koll på varenda krona! 
 

 
 

 

 



 

Hjärtstartare 
 

Styrelsen har beslutat att köpa en hjärtstartare. Var hjärtstartaren ska placeras är ännu inte 

bestämt. Den kommer att placeras på en plats dit alla medlemmar har tillträde 24/7 (dvs – 24 
timmar om dygnet under årets alla dagar). 
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Värmecentralen 
 

Som vi tidigare informerat om så kommer värmecentralen att genomgå en total upprustning 

under nästa år.  
Hans Ingelshed i styrelsen håller i arbetet. Upphandling pågår och vi har fått in fem anbud – 

någon utförare är ännu inte utsedd. Genom anbuden vet vi redan nu att arbetena kommer att 

bli några hundra tusen kronor dyrare än det vi tidigare indikerat. Vilka konsekvenser detta 
kommer att få för övrig verksamhet kan vi inte bedöma idag. Detta får vi återkomma till i 

början av nästa år.  
Upprustningen av värmecentralen är nödvändig. Utrustningen har uppnått sin tekniska 

livslängd, att senarelägga projektet vore därför vanskligt. Den nya utrustningen kommer 
dessutom att innebära lägre kostnader för värme och varmvatten. 

Arbetena i värmecentralen kommer utföras under perioden maj-september 2020. 
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Gästrummen 
 

Styrelsen har tagit fram tydliga regler för gästrummen. Reglerna hittar du på vår hemsida. 
Utdrag ur reglerna: 

- Var och en som hyr svarar för att rummet och toaletten vårdas och städas så att en ny 

gäst kan flytta in omedelbart efteråt. Det gäller även om det endast handlar om en 
natts användning. 

- Den medlem som hyr ett gästrum ansvarar för att städning sker. Medlem som inte 
städar efter sig faktureras 500 kronor i hanteringsavgift plus inköp av städning. 

Styrelsen i Brf Bladet kan (vid misskötsel, liknande) stänga av medlem från möjligheten 
att få hyra gästrummen.  

- I gästrummen råder rök- och husdjursförbud. Rökförbud gäller i alla Brf Bladets 
gemensamma utrymmen – såväl inomhus som utomhus. 
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Rökförbudet 

 

Påminnelse – från den 1 oktober råder rökförbud i Brf Bladets samtliga utemiljöer! 

Man får röka i sin egen lägenhet och även på balkongerna. Rökning är dock inte tillåten på 
uteplatserna på bottenvåningarna eftersom dessa uteplatser tillhör föreningen gemensamt och 

inte medlemmen. Styrelsen uppmanar alla rökare att visa stor hänsyn i samband med rökning 

på balkongerna! Många medlemmar mår dåligt av röken. Vi uppmanar dig som besväras av 
röklukt från balkongerna att påtala detta för din rökande granne. 
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Pantbrev 

 

HSB sköter all ekonomi på uppdrag av Brf Bladet. Vill du exempelvis belåna din lägenhet – ta 

kontakt med HSB direkt! 
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Styrelsen 

 

Leila Bergström har lämnat styrelsen på grund av tidsbrist. 
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Valberedning 
 

Ledamöterna i valberedningen är föreningens viktigaste personer. Valberedningens uppdrag är 

att vaska fram och att inför årsstämman föreslå kompetenta  personer till styrelsen. 
Styrelsen har ansvar för föreningens fastigheter och ekonomi. Våra fastigheter har idag ett 

sammantaget värde runt hisnande en miljard kronor eller mer! 

Därför är det naturligtvis oerhört viktigt att de personer som föreslås till styrelsen har den 
kompetens och erfarenhet som krävs för att klara uppdraget. Ansvaret är stort. Det handlar 

om ditt hem, dina pengar, din privata ekonomi! 
Vi medlemmar har alla ett ansvar för att de som väljs in i styrelsen har adekvat kompetens. 



 

 
 

Styrelsen kommer i dialog med valberedningen att ta fram tydliga riktlinjer för 

valberedningens arbete. 
En kompetent och ansvarstagande styrelse är helt avgörande för en fortsatt positiv utveckling 

av föreningen. 
Du som har adekvat kompetens och erfarenhet och är intresserad av ett styrelseuppdrag – 

tveka inte, kontakta valberedningen eller någon i styrelsen! Kontaktuppgifter finns på vår 
hemsida och på informationstavlorna i entréerna. 
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Cykelrummen 
 

Under hösten har vi uppmanat alla medlemmar att namn-märka sina cyklar i cykelrummen.   

Fyra cyklar har inte märkts med namn. Dessa cyklar är nu låsta och inlåsta i ett speciellt 
utrymme. De ”ägarlösa” cyklarna kommer att hanteras enligt polisens instruktioner. 

De mest belastade cykelrummen kommer att förses med krokar i taken i syfte att skapa mer 

golvutrymme. De cyklar som används mindre ofta får hänga i taket – övriga cyklar får stå kvar 
på golvet. 
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Hissmotor 
 

Föreningen har nu köpt en hissmotor som finns förvarad i våra egna utrymmen. 

Leveranstiden för en ny hissmotor är lång - därför har vi nu denna reservmotor som snabbt 
kan installeras om en motor skulle haverera. 
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Nya medlemmar 
 

Under året har det sålts ett flertal lägenheter vilket innebär att vi fått nya medlemmar. Till er 

som är nya medlemmar – varmt välkomna! Hoppas att vi ska trivas tillsammans! Ni som är 
nya medlemmar är välkomna att träffa oss i styrelsen onsdagen den 5 februari kl. 19.00. 

Då kan ni fråga om allt! Särskild inbjudan kommer att skickas ut! Välkommen! 
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Vattenförbrukningen 
 

Styrelsen noterar att el- och vattenförbrukningen ökar. Vi uppmanar därför alla att spara 
på vattnet – det är såväl en miljöfråga som en privat-ekonomisk fråga. Låt inte vattnet 

stå och rinna, diska inte i rinnande vatten, duscha snabbt, se till att toaletter och kranar inte 
läcker etc. Hör av dig till styrelsen om det uppstår problem. 
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Tomgångskörning 
 

Kör inte bilen på tomgång. Skrapa vindrutorna innan du startar bilen! Påpeka gärna för 

besökare till våra grannar tvärs över gatan angående tomgångskörning. Många står på 

parkeringen och väntar med bilmotorn påslagen. Vi som bor här vill inte andas deras avgaser! 
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Tack! 
 

Året går mot sitt slut. Det har varit ett bra år för föreningen – vi kan bl.a. stoltsera med 
solceller på taken och med Solna stads miljöpris! Slå det, den som kan! 

Framgångar kommer inte av sig själv. Ett jättestort tack till mina kamrater i styrelsen. Ni är så 
himla duktiga och engagerade allihopa! Och stort tack till alla er som engagerar er och jobbar 

och sliter i föreningens tjänst – Höstlöven, husvärdar, ansvariga för gästrummen och för 
föreningslokalen, odlingslotterna/utemiljön, flaggningen, valberedningen, revisorerna m.fl. 

Samma dag som föreningen fick Solna stads miljöpris bestämde vi oss, min hustru Agneta 
och jag, för att köpa oss en elbil i julklapp! Det ska bli kul - inga lokala CO2-utsläpp – 45 mil 

på en laddning! Till alla medlemmar – var rädda om er! Ge bort kloka julklappar! 

God Jul och Gott Nytt År till er alla! 
 

Anders Magnusson 
ordförande 


