
INFOBLADET 
 

HSB PORTALEN 

heter HSB:s digitala informationskälla. Den är nu – i tillämpliga delar – öppen för 

medlemmar, även Bladets sådana. Enligt uppgift i HSB:s nyhetsbrev 3 februari har 

inloggningsuppgifter skickats ut per brev till medlemmarna under denna månad. 

Det innebär att medlemmarna numera kan se information om sitt boendet, t.ex. 

bostadsavier. 

 

BETALNING FÖR ARBETEN 

Ursäkta tjatet: MEN DEN SOM BESTÄLLER ARBETEN HOS CEMI/FASTIGHETS-

SKÖTARE MÅSTE OVILLKORLIGEN BETALA DESSA. Ska föreningen betala något 

måste arbetet beställas via hyresvärd/styrelserepresentant. 

 

PARKERING 

Vårt samröre med Q-park inskränker sig numera till ett avtal rörande de 4 gäst-

parkeringsplatser med automat som finns framför Bv14 på Vasakronans mark. 

Parkeringsautomaten tillhör Q-park och Bladet erhåller liksom tidigare hälften av 

parkeringsintäkterna från denna. 

 

Men: Förutom betalning enligt anslag på automaten ska också Bladets gäst-

parkeringskort finnas synligt i bilen. Annars blir det böter/kontrollavgift. 

Parkeringskort krävs för att dessa 4 platser inte ska tas upp av utomstående 

parkerare, vilket har förekommit. 

 

Q-park har således ingenting med våra parkeringsplatser på Axet att göra, inte 

heller med parkering på vår egen fastighet Bladet 2. Det har varit en seg, 

mångårig process att få Q-park (tidigare Car Park) att inse detta och inrätta sig 

efter dessa regler. Många självsvåldiga övertramp har det varit från Q-parks sida 

och det har varit tungsamt och otrevligt att rätta till dessa. 

 

En följd av att vi sköter vår mark och parkering själva är att det uppstår en del 

”vild” parkering framför grindarna, mestadels av entreprenörer. Men det är en 

olägenhet som vi får ta. Fördelarna är större än nackdelarna. Parkeringsansvarig i 

styrelsen är fortsatt Christina Malmberg, Bv 16. 

 

FUKTMÄTNING 

Fuktmätning i suterrängplanet i Bv 10 har utförts av företaget Humidus. Glädjande 

nog fanns inga onormala fuktvärden i bottenplattan. Däremot bör den utvändiga 

avloppsbrunnen på husets sydsida rensas, vilket kommer att utföras under våren 
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VÅNINGSPLANEN 

Renoveringsarbetet inleddes i Bv 6 under vecka 8 med borttagande av gamla 

mattor och spackling av underlaget. Sedan våningsplanen i detta hus är 

färdigställda avseende golvmattor, golvsocklar, vägg- och takmålning mm 

kommer turen till Bv 8. Bv 10 och 12 är tänkt att göras nästa år och Bv 16 år 

2016. Huvudentreprenör är Alviks Måleri. 

 

INBROTT 

Tjuvarna – enligt uppgift 4 stycken – är infångade av polisen och stöldgods åter-

ställt. Föreningen kommer av säkerhetsskäl att bekosta utomhusbelysning med 

rörelsedetektor för de lägenheter i suterräng-/entréplan.  

 

HUSVÄRDSMÖTE 

Hölls den13 februari vilket ledde till en givande dialog mellan husvärdar och 

representanter för föreningsstyrelsen. Den nya ljudanläggningen- bättre på alla 

sätt och mer lätthanterlig än den gamla – demonstrerades av Hans Bandelin. 

 

INFOMÖTET 

den 6 mars besöktes av ett 60-tal personer. Sara Björkeholm, jurist från HSB:s 

Riksförbund var inbjuden och utfrågades av Jan-Erik Lindahl och flera av de 

närvarande medlemmarna rörande aktuella juridiska ämnen. Föreningens ekonomi 

– inklusive avskrivningsreglerna – samt aktuella projekt belystes även. 

 

MOTIONER 

Årsstämma blir det som tidigare meddelats torsdagen den 10 april. Motioner till 

stämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 18 mars. 

 

NY MEDLEM 

Mohsen Masrour har förvärvat lägenhet 124 i Bv8 och godkänts som medlem. 

Tillträdet är satt till 2014-03-17. 

 

 

 

Våren är här! Det blommade  Bridge i lättsamma former utövas i samlingssalen på tisdagarna 

I rabatten redan den 25 februari!      med början kl. 12.45. Vi ser gärna att vi blir några fler! Stieg  

      Ragnar och Bertil Storåkers är kontaktpersoner.  

För föreningsstyrelsen / gl 


