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Tiden går snabbt. Snart midsommar igen. Stora förväntningar, en lång härlig sommar väntar. 
Många firar midsommarafton på samma sätt år efter år. Jag och min hustru, Agneta, har försökt 
att variera midsommarfirandet. Oftast blir det som man tänkt sig, men inte alltid.  
Midsommaren förra året blev speciell. Tidigt på morgonen på midsommarafton satte vi oss i 
bilen för att åka till västkusten. Vi planerade att vara framme lagom till lunchen och dansen kring 
midsommarstången. Men det blev inte alls som vi tänkt oss. 
Några kilometer från Södertälje blev det tvärstopp – en lastbil hade kört in i broräcket och 
allvarligt skadat Södertäljebron. I nära fyra timmar stod vi och tiotusentals andra bilister stilla på 
motorvägen. Det gick inte att flytta bilen varken framåt eller bakåt. Vädret var vackert, solen 
sken. Efter ett tag började folk gå ut ur sina bilar och umgänget på motorvägen blev allt mera 
uppsluppet och glatt. Alla var vi lika maktlösa, det var bara att gilla läget och göra bästa möjliga 
av situationen.  
Till slut öppnade polisen så vi kunde vända och köra tillbaka mot Stockholm. Sedan fortsatte vi 
resan men nu åkte vi till västkusten via Västerås. Istället för lunch blev det kvällsmat när vi kom 
fram! 
Även om midsommarafton inte alls blev som vi tänkt oss så var det ändå en ”positiv” upplevelse 
och vi blev en erfarenhet rikare. Alla vi träffade på motorvägen hanterade situationen med stort 
förnuft och med glimten i ögat trots att man missade allt från flyg till familjeträffar och dansen 
runt midsommarstången! Även om det inte riktigt blir som man tänkt sig så kan det bli trevligt 
ändå! Hoppas du får en fin midsommar! 
 

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt skön och härlig sommar! Var rädd om dig! 
Håll till godo – här kommer en juni-rapport från styrelsen! 
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Påminnelse 1!  
Från den 1 oktober inför vi gemensamt bredband från Bredbandsbolaget. Du som har annan 
operatör än Bredbandsbolaget - glöm inte att i god tid säga upp ditt nuvarande bredbandsavtal 
så du slipper betala dubbelt!  
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Påminnelse 2! 
Onsdagen den 13 september kl. 17–20 kommer vi att ha ”Öppet Hus” i föreningslokalen för dig 
som har frågor angående införandet av gemensamt bredband.  
En representant från Bredbandsbolaget kommer då att finnas på plats. Du kan komma och ställa 
dina frågor när som helst mellan kl. 17–20. 
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30-årsfest! 
Brf Bladet fyller 30 år! Torsdagen den 31 augusti kl. 16-21 planerar vi att genomföra en enklare 
30-årsfest!  
Men vi behöver din medverkan! Oavsett om du har bott här på Barks väg i ett år eller i 30 år så 
har du säkert något minne, en liten episod, som du upplevt och som du skulle kunna skriva ner 
och berätta om! 

 



Skriv ner din berättelse (en eller flera och de kan vara både korta eller långa) och skicka dem till 
oss i styrelsen. Styrelsen hoppas på att få in många fina och spännande berättelser som vi kan 
kommunicera ut under 30-årsfesten. Vill du vara anonym så är det helt OK! 
Skicka din berättelse så snart som möjligt till brf.bladet.solna@gmail.com. 
Du kan också lämna din berättelse i föreningens brevlåda på Barks väg 12, en trappa ned. 
Välkommen med dina bidrag. 
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Solnaberg Property AB, gemensamhetsanläggningen och parkeringarna! 
Som vi tidigare informerat om har vi i Brf Bladets styrelse begärt handräckningshjälp av 
kronofogden för att stoppa de pågående arbetena på gemensamhetsanläggningen. Den juridiska 
kvarnen mal men det går sakta. Eftersom det inte föreligger någon fara för liv och hälsa så sker 
inte något omedelbart byggstopp. Kronofogden inväntar istället skriftligt svar från Solnaberg 
Property AB. Svaret ska ha inkommit under midsommarveckan. Därefter räknar vi med att 
kronofogde och tingsrätt vidtar åtgärder. 
Under tiden som den juridiska kvarnen arbetat har Solnaberg Property AB:s VD, Thorbjörn 
Wiberg, kontaktat oss. Han ville träffas. 
Vid träffen, som ägde rum den 15 juni i våra lokaler, meddelade en tyngd Thorbjörn Wiberg att 
han fått bakläxa av sin styrelse. Han berättade att överenskommelsen med Brf Bladet, som han 
personligen godkände redan i slutet av februari, har förkastats av styrelsen i Solnaberg Property 
AB! Styrelsen för Solnaberg Property AB vill överhuvudtaget inte sälja parkeringsplatserna till Brf 
Bladet. Deras affärsidé är att hyra ut lokaler, p-platser etc. 
I fyra månader har Solnaberg Property AB mörkat och fört oss bakom ljuset om orsaken till varför 
de velat skjuta på undertecknandet av det avtal som VD sagt sig vara helt överens med oss om. 
Solnaberg Property AB:s agerande är naturligtvis häpnadsväckande. Eftersom vi är grannar och 
kommer att leva sid vid sida framöver så måste vi ändå försöka hitta en väg framåt, även om vårt 
förtroende för ledningen och företaget är rejält sargat. 
Vid mötet med Thorbjörn Wiberg meddelade vi att vår linje ligger fast; kronofogde och 
omedelbar polisanmälan!  
En ytterst pressad Thorbjörn Wiberg bad då om utsträckt tid för att försöka hitta en lösning. Ett 
drygt dygn senare återkom han med ett förslag – Solnaberg Property AB är nu beredda att sälja 
parkeringsplatserna men de vill ha drygt 30 procent mer betalt än det belopp vi var överens om 
redan i februari månad! 
I Brf Bladet hade vi ett extra styrelsemöte i lördags (17 juni) då frågan diskuterades och vi fattade 
beslut om vår framtida strategi.  
Jag har även ringt upp Solnaberg Property AB:s styrelseordförande, Pontus Kågerman, och 
tydliggjort för honom hur Brf Bladets styrelse ser på Solnaberg Property AB:s och ledningens 
agerande. Pontus Kågerman är för övrigt advokat med många uppdrag inom näringslivet. Han är 
också delägare i Glimstedts advokatbyrå med adress Strandvägen. 
Det är nu lördag kväll när jag skriver dessa rader. Mer än så här vet jag inte just nu – men allt 
tyder på att såpoperan som började för drygt två år sedan med CapMan och nu med Solnaberg 
Property AB – den fortsätter! 
I styrelsen ger vi inte upp – vi tror att det kommer att bli en bra lösning till slut. Det är i motvind 
drakar stiger! 
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Lägre ränta! Styrelsen har omförhandlat ett lån på 13 000 000 kronor – tidigare ränta var 3,85 %. 
Ny ränta är 0,6 %! 
Detta innebär minskade räntekostnader med drygt 420 000 kronor per år! Lånet ska amorteras 
med 400 000 kronor per år. Ytterligare ett lika stort lån kommer att omsättas inom kort! 
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Adis Avdic adjungeras till styrelsen efter Henrik Nordlund som köpt villa och flyttar. Adis Avdic 
som är utbildad vid KTH kommer att ha ansvar för fastigheterna tillsammans med Lars 
Alexanderson. 
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Kabelbrott åtgärdas! Kabelbrottet kommer att åtgärdas under sommaren. Samtidigt kommer en 
del andra åtgärder att göras, bland annat kommer en del stenplattor att justeras. 
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Det är sommar – det är tjuvarnas marknad, tänk på säkerheten! Många är bortresta under 
sommaren – det är gyllene tider för tjuvarna. Vi måste alla hjälpas åt att hålla tjuvarna och 
busarna borta. Släpp inte in okända personer i våra hus! Är det okända gäster, fråga vänligt men 
bestämt vem de ska besöka! Se till att alla dörrar blir stängda och låsta efter dig! Upptäcker du 
skador – kontakta din husvärd eller någon av oss i styrelsen. Jourlista för styrelsen finns i 
entréerna. Ta inga risker – ta inga diskussioner, kontakta polisen! 
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Gamla cyklar! Petter Svedberg i styrelsen försöker få ordning i cykelförråden. Det finns många 
gamla cyklar – men finns det någon ägare!? Märk därför din cykel omgående! Omärkta cyklar 
kommer att sättas i ”karantän” under ett halvår – därefter transporteras de bort! 
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Sommarjobbarna Jeanette och Annika kommer tillbaka! Även i sommar kommer Jeanette och 
Annika att göra en del arbeten – till stor glädje för vår förening. De kommer bl.a. att 
bättringsmåla, olja staketet, städa i gemensamma utrymmen etc.  
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UroGyn – ny hyresgäst i if-huset! Under våren flyttade Aktiv Ortopedteknik in i if-huset på Barks 
väg 7. Den 21 augusti flyttar ytterligare en ny hyresgäst (UroGyn) in på samma adress. 
UroGyn är en öppenvårdsmottagning för gynekologi, urologi och uroterapi. UroGyn lämnar sina 
lokaler på Kommendörsgatan på Östermalm och flyttar till Barks väg! (www.urogyn.se) 
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Diskmaskin! En ny diskmaskin kommer att installeras i föreningslokalen. Den nya diskmaskinen 
är snabbare och avsedd för större sällskap. Den gamla diskmaskinen är i perfekt skick – först till 
kvarn får hämta den! Hör av dig till Lars Alexanderson i styrelsen! 
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Till sist – njut av sommaren!  
 

Anders Magnusson 
ordförande 
(jag finns tillgänglig på telefon hela sommaren, alla kontaktuppgifter finns på anslagstavlorna i 
entréerna) 


