
 
 

 

Infobladet februari 2016 

Inbrott 

Många känner kanske till att det under de senaste månaderna har inträffat två lägenhetsinbrott i 

föreningens fastigheter. I båda fallen har det varit lägenheter i souterräng/bottenplan som 

drabbats. Med anledning av detta har representanter för styrelsen anordnat en träff för boende i 

lägenheter med denna placering i husen. Olika åtgärder och tips för att stärka säkerheten i dessa 

lägenheter diskuterades. 

 

Tvättstugor 

Det har inkommit några synpunkter på de nya torktumlarna angående deras kapacitet att torka 

tvätt och här kommer en lite mer detaljerad förklaring till hur de fungerar. 

Som alla nya frånluftstorktumlare så stannar de när tvätten tolkas som torr, d.v.s. om man tar ett 

program där man väljer t.ex. extra torrt, så är detta det som tumlaren ska mäta på. Det är 

utgående luftens fukthalt som styr detta. 

Detta fungerar väl så länge tumlaren är relativt välfylld. Om tumlaren inte är välfylld kommer 

tumlaren att tolka luften som torr eftersom en mycket liten mängd tvätt med den stora mängden 

luft som passerar inte kommer att i tillräcklighet att ge den indikation som användaren önskar, 

och som följd blir tvätten fortfarande fuktig efter avslutat program. 

Har man en liten mängd tvätt som ska torkas i tumlaren så får man då välja tidsinställning. Ur 

energibesparingssynpunkt är det förstås bättre om man inte tumlar enstaka plagg utan fyller 

tumlaren relativt väl. 

Alla nya torktumlare fungerar på detta sätt oavsett märke.  

 

Uppställning av föremål i farstu och trapphus 

En vädjan till alla att respektera att ingenting får ställas utanför lägenhetsdörrarna i farstu 

och trapphus. Detta inbegriper pulkor, barnvagnar men också dekorationer i form av 

blomkrukor och statyetter. Vid en brand med total rökfyllning kan snubbelrisk över ett föremål, 

dekorativt eller ej, leda till livsfara. 

  

Temperaturen och luftdraget i lägenheterna 

Det har under vintern kommit in en del samtal om låga temperaturer i lägenheterna, samt stora 

luftdrag. 

Värmesystemet är satt så att temperaturen i lägenheterna följer Boverkets riktlinjer och ska hålla 

sig över 20°C, helst runt 21°C. 

Många har även varmare än så beroende på var i byggnaderna man har sin lägenhet.  

Det finns flera åtgärder som man som boende själv kan göra för att sänka draget och höja 

temperaturen: 

1. Se till att alla ventiler ovanför fönstren är rätt infästa i väggen. Det har observerats av 

fastighetsansvarig att flera boende har lösa ventiler, som inte är fastsatta i väggen korrekt 

vilket innebär köldbryggor och onödigt drag.   



2. Stäng ventilerna ovanför fönstren under kyliga dagar. Vi vet att AirCano har sagt att 

ventilerna ska vara öppna, men detta var viktigt för deras injustering där och då. Detta har 

de inte tydliggjort för de boende när de gjorde injusteringen. Ventilerna är gjorda för att 

öppnas och stängas av den boende själv för att kunna reglera sin inomhustemperatur. Om 

ni har inte har fungerande öppning och stängning av ventilerna, så har mojängen inuti 

fastnat och behöver smörjas. Om ni själva har svårt att åtgärda detta kan ni felanmäla till 

Cemi. Observera att det är den boende själv som är ansvarig och därmed måste stå för 

kostnaden för ventilen. 

3. Om man har stort luftdrag så kan man också stänga ventilerna för att då ökar tryckfallet i 

lägenheten och därmed sänks flödet. 

4. Motionera regelbundet reglaget (som det står 1, 2, 3 och * på) på radiatorerna. Om de är 

på samma läge under längre tid riskerar stiftet som sitter innanför reglaget och som 

öppnar/stänger vattenflödet genom radiatorn att fastna. Detta orsakar kalla radiatorer fast 

man satt på dem. Genom att skruva bort reglaget (finns en skruv för en liten tunn 

insexnyckel) och trycka lätt på stiftet ett par gånger så kan man lossa den om den fastnat.  

5. Tänk på att värmen styrs av utetemperaturen. Under dagar som det är flera plusgrader ute 

är radiatorerna ofta inte mer än ljumma och under extremt kalla dagar är de heta. Det 

viktiga är att ni observerar inomhustemperaturen och inte om radiatorerna verkar kalla, 

ljumma eller varma. 

 
Parkeringen 

Arbetet med parkeringsfrågan skrider långsamt framåt. Vi har nu fått bygglov för 13 platser på 

entrésidan av Barks väg 6 tom 10. Ritning finns uppsatt på anslagstavlan i entréerna och är också 

utdelad till varje hushåll tillsammans med kallelsen till extrastämman den 25 februari. Vid 

extrastämman kommer dock inte något beslut att fattas utan det kommer att ske först vid 

ordinarie stämma i april. 

Fram till dess ska en budget upprättas och offerter för byggnation samt elstolpar begäras in för 

att kunna ge en tydlig bild av den totala kostnaden för projektet samt hur finansieringen föreslås 

se ut. Utöver det ska lite ytterligare byråkrati hanteras innan slutbesked ges från kommunen. 

Som de flesta säkert sett blev det inte några 20 platser på den tidigare vändplanen mitt emot 

Axet. Inte heller blev de nio platser som faktiskt iordningställdes reserverade till oss utan blev 

istället avgiftsbelagda platser med möjlighet till boendeparkering. Månadsmärke för 

boendeparkering kostar 300 kronor/månad och kan köpas på ICA Bergshamra. 

Eftersom vi har en bit kvar innan vi ersatt de parkeringsplatser vi förlorat arbetar vi vidare dels 

med att påverka Solna stad att anlägga fler platser, helst reserverade för oss och dels med att 

försöka hitta fler möjligheter på egen mark.  

 

Belysningsanläggningen på if-huset 

Eftersom det var många i föreningen som var missnöjda med den belysningsanläggning som går 

runt den del av if-huset som sträcker sig över E 18, överklagade styrelsen bygglovsbeslutet. När 

anläggningen diskuterades på ett informationsmöte före Jul, var deltagarna överens om att 

överklagandet skulle ligga fast. Nu har emellertid Länsstyrelsen beslutat att avslå överklagandet. 

Visst är det möjligt att föra ärendet vidare till Mark- och miljödomstolen, men styrelsen bedömer 

inte detta som meningsfullt. 

 

Under den provperiod som nu pågår, har belysningen varit betydligt mer dämpad än vad som var 

fallet vid tidigare tester, sannolikt som en följd av våra protester. 

 



CapMans ombyggnadsplaner på området mellan if-husen och  
bostadsrättsföreningens byggnader 
 
CapMan har beviljats bygglov för området mellan if-husen och bostadsrättsföreningens 

byggnader. Eftersom bygglovet i allra högsta grad inkräktar på gemensamhetsanläggningen 

Bladet GA 1, där vi äger en tredjedel, har vi meddelat CapMan att de inte får röra det område 

som omfattas av gemensamhetsanläggningen utan att parterna är överens.  

 

Kärl för förvaring av matavfallspåsar 

Styrelsen avser att beställa fler sådana, liknande de som tidigare beställts och levererats till de 

som då önskade få dessa. De som nu önskar få nämnda kärl uppmanas därför meddela sitt 

intresse till styrelsen ( i första hand till Hans Wassmér ) snarast men senast 1 mars. 

 

Påminnelse 

Glöm inte extrastämman med påföljande Informationsmöte den 25 februari kl. 19.00. 

Boka även in årets ordinarie årsstämma den 14 april kl. 19.00. 

 

Styrelsen  


