
 

Brf Bladet-rapport, extra - maj, 2017 
  
 

Vid vägs ände!  
  

Styrelsen har tidigare informerat om att Brf Bladet sedan februari har en muntlig 
överenskommelse och en skriftlig avsiktsförklaring - ett LOI (letter of intent) - med Solnaberg 
Property AB angående parkeringsplatserna utomhus och gemensamhetsanläggningen. 
 
Tiden går. Anläggningsarbetena fortsätter i oförminskad takt och berör sedan någon vecka även 
gemensamhetsanläggningen. Arbetena fortskrider alltså men Solnaberg Property AB väljer att 
förhala undertecknandet av det avtal som vi är överens om.   
  
Styrelsen för Brf Bladet har i det längsta hoppats på en smidig lösning. Efter massor av samtal, 
förhandlingar och brevväxling är nu gränsen passerad, vårt tålamod är slut. 
Styrelsen har nu - vid ett extra styrelsemöte - enhälligt beslutat att försöka stoppa arbetet inom 
gemensamhetsanläggningen. Vi kommer - om det krävs - att begära handräckningshjälp av 
kronofogdemyndigheten. Vi är också beredda - i ett andra steg - att polisanmäla Vd:n för 
Solnaberg Property AB. Det handlar om ”egenmäktigt förfarande”.  
  
Styrelsen för Brf Bladet har i ”letter of intent” accepterat Solnaberg Property AB:s (tidigare 
CapMans) planer på den ombyggnad av gemensamhetsanläggning som nu pågår - detta under 
förutsättning att våra parkeringskrav tillgodoses.  
  
Vi tänker inte låta oss bli överkörda av Solnaberg Property AB. Därför har vi nu beslutat att vidta 
dessa juridiska åtgärder. Låter vi företaget fortsätta och avsluta ombyggnaden av 
gemensamhetsanläggningen - då har vi förlorat all vår förhandlingskraft när det gäller att 
försäkra oss om framtida parkeringsplatser. 
  
Styrelsen för Brf Bladet har under hela tiden som förhandlingarna pågått med Solnaberg 
Property AB och CapMan förankrat vårt agerande hos lantmätare, jurist och annan expertis, bl.a. 
hos HSB centralt. Det beslut om byggstopp som styrelsen nu har tagit är väl förankrat. 
 
¤¤¤ 
 

Förtydligande! 
 

Du ska alltid kontakta husvärden eller någon i styrelsen om någonting går sönder i din lägenhet 
(som du anser är föreningens ansvar) eller i allmänna utrymmen! 
Vid felanmälan anlitar husvärden/styrelsen den entreprenör som föreningen har avtal med. 
Kontaktuppgifter till husvärdar och styrelse finns på anslagstavlorna i entréerna och på 
föreningens hemsida. 
 
Anders Magnusson 
ordförande 

 


