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CapMan och parkering 

 

Läget 

Det finska fastighetsbolaget CapMan har under året förvärvat vår grannfastighet, 

Bladet 3, i vilken numera ingår även kvarteret Axet. Bolaget har outhyrda lokaler i 

huset mitt emot Bv 6 och för att kunna hyra ut dessa anser man sig behöva våra 

markparkeringsplatser och inledningsvis begärt 1123 kr/ plats och månad inkl. 

moms. Det har man senare prutat till 950 kr/månad. Också det belopp är ju långt 

högre än vad som är marknadsmässigt och föreningsstyrelsen antar att det är få 

av våra medlemmar som är villiga att betala denna hyra. Detta gäller även de 9 

platser som vi har på if:s parkering framför Bv 14.  

 

Säljaren av Bladet 3, Vasakronan, sade redan under våren upp garageplatserna 

för villkorsändring. Hyran är här satt till1000 kr/ månad inkl. moms, vilket är 

rimligare om än något hög.  

 

Det juridiska läget är för vår del omöjligt vad avser markparkeringen. Denna 

räknas som lägenhetsarrende och Hyres- och Arrendenämnden har ingen 

möjlighet att bestämma hyran i sådant fall, vilket är möjligt (om vissa regler 

iakttas) rörande bostäder och lokaler som garage. Uppsägningarna gäller till 

kommande årsskifte och läget kan därmed betraktas som kritiskt för oss.  

 

Representanter för vår föreningsstyrelse mötte CapMans företrädare den 6:e 

november och det blev ett möte som kanske kan karaktärisers som ”livligt”.  

 

Det är verkligen att beklaga att HSB, när våra hus projekterades och byggdes, 

inte hade förstånd att trygga markparkeringen genom äganderätt eller servitut. 

Undertecknad har länge anat och fruktat att det som nu inträffat kunde ske. Men 

det lönar inte att gråta över ”spilld mjölk” utan att försöka ”mildra stöten” så långt 

det är möjligt. 

 

Vad finns att göra 

Föreningen och dess medlemmar riskerar alltså att bli av med 36 parkerings-

platser, varav 27 finns på Axet och 9 på parkeringen norr om Bv 14. De 9 

platserna har vi bett att få behålla, men förklarat att föreningen är beredd att 

släppa platserna på Axet mot en välvillig behandling från CapMan i övrigt. 

NOVEMBER 2014  



Det framstår för undertecknad klart – och även för andra som varit inblandade – 

att brf Bladet måste tillskapa parkeringsplatser på egen mark. Det borde egent-

ligen utförts för länge sedan och vi har ju trots allt stora grönytor, långt större än 

vad som är vanligt för en bostadsfastighet. Jag är nogsamt medveten om att 

sådana förslag kommer att mötas av protester från somliga, särskilt från sådana 

som själva inte har behov av parkeringsplatser, men undertecknad efterfrågar viss 

solidaritet i detta fall. Vi har ju hamnat i ett nödläge! Dessutom är det så att 

föreningen bör försöka klara detta med tanke på långsiktighet och rättssäkerhet 

samt att våra lägenheters värde i viss mån bestäms av parkeringsmöjligheterna. 

Jan-Erik Lindahl (vice ordföranden) har föreslagit att vi anlitar en landskaps-

arkitekt för att få fram ett förslag om ca 30 p-platser på vår mark. Styrelsen har 

beslutat att så skall ske. Eftersom nya parkeringsplatser kommer att kräva 

bygglov kan det också vara en fördel att ha en landskapsarkitekt som mellanhand 

i ett sådant förfarande. 

Styrelsen kommer inom kort att gå ut med särskild information till innehavarna av 

garage- och markparkeringsplatserna där kontrakten formellt sägs upp. De 

berörda kommer att ges tillfälle att deklarera om han/hon är beredd att betala de 

ovan angivna hyrorna. 

Styrelsen kommer även att ha en fortlöpande kontakt med CapMan bl.a. för att 

försöka göra avvecklingen av våra platser successiv, att pröva lösningar avseende 

gemensamt nyttjande (dagparkering/nattparkering) och även att erhålla servitut 

på den halvan av gräsmattan framför Bv 14 som vi inte äger. 

 

Infomötet 

den 28 oktober blev ett av de mest välbesökta ”i modern tid” och det fanns ingen 

brist på diskussionsämnen. Det ovanstående rörande parkerings- och garage-

platser var en huvudpunkt, men även förslaget till nya stadgar och förändrat 

kostnadsansvar för underhåll av lägenheterna var viktiga inslag. Och naturligtvis 

även ekonomin, som fortsatt är god, trots krav på ändrade avskrivningsregler. 

 

”Vårlökarna” 

Nej det är inte fråga om plantering utan ett initiativ att skapa gemenskap bland 

föreningens yngre medlemmar, vilket föreningsstyrelsen ser mycket positivt på. 

En av initiativtagarna skriver så här: 

Ny förening startar i Brf Bladet. Syftet är att främja gemenskap mellan Bladets 

yngre medlemmar och således är barn med föräldrar välkomna att delta. Ett första 

möte hålls den 16 november mellan kl.14.00 och 16.30 i Bladets samlingslokal. Då 

planerar vi gemensamt den framtida verksamheten samtidigt som barnen lär 

känna varandra under lek. Tag med pysselsaker. De som inte kan komma med på 

mötet men är intresserade av att delta i föreningen kan kontakta undertecknad för 

mer information. 

Harald Gyllensvärd (harald.gyllensvard@gmail.com; 08-412 32 70). 

 

 

mailto:harald.gyllensvard@gmail.com


Anticimex 

har redan påbörjat en ny genomgång av lägenheterna och särskild information har 

gått ut rörande denna. När det detta informationsblad går ut torde inspektionerna 

vara avslutade och protokollsskrivningarna förhoppningsvis mildare i tonen än 

förra gången, då föreningsstyrelsen klagade till de ansvariga. Vi avvaktar 

resultatet 

 

 
Fläktprojektet  

Jan-Erik Lindahl och undertecknad träffade kontaktmannen för AirCano den 6 

november. Projektet väntas komma igång så snart utrustningen levereras. 

Särskild information kommer att gå ut. Avsikten är att arbetena (med undantag 

för besiktningar) skall klaras av före årskiftet. 

 

Marknadsdag 

Ann Nyström meddelar att hon hyrt samlingslokalen tillsammans med tre andra 

företagare för visning av produkter lördagen den 22 november. Besökare 

välkomnas och blir bjudna på kaffe. Tid kl.11.00-17.00. 

 

Stenläggning 

Stenhårt (!) arbete utfördes under tre 

dagar vid månadsskiftet oktober/ no-

vember av några lettiska arbetare i 

syfte att förbättra stenläggningen 

framför Bv 6. Dräneringen under 

stenarna har förbättrats och stenarna 

är, som framgår av bifogad bild, 

mycket tätare lagda. Arbetarna var i 

full gång vid ½7-tiden på morgonen 

och höll under dessa dagar på tills det 

var mörkt. Det är knappast troligt att 

svenska byggjobbare skulle kunna 

förmås att arbeta så intensivt och det 

är bara att hoppas att dessa män blev 

anständigt betalda av sin entreprenör. 

Undertecknads dröm om två rader av 

röd granit blev inte uppfylld, men 

resultatet blev enhetligare och 

sannolikt bättre på det här viset.  
 

 

Adventskaffe 

av sedvanligt slag blir det söndagen den 30 november. Höstlöven står för 

arrangemangen och tiden är 15-17.  

 

Underhållsskyldigheten 

År 2005 belutade den dåvarande styrelsen att vissa inskränkningar i kostnads-

ansvaret för medlemmarnas underhåll av sina lägenheter. Detta med anledning av 



att bostadsrättslagen ändrats 2003 och en del kostnader som tidigare burits av 

föreningarna lades på medlemmarna. Man ansåg att förändringen av kostnads-

ansvaret blev för tvär och kanske för omfattande. Nu har den nuvarande före-

ningsstyrelsen beslutat återgå till ”det normala” bl.a. för att undvika det merar-

bete som detta inneburit för styrelsen. Ändringen träder i kraft vid årsskiftet och 

avser viss åtgärder avseende fönster och fönsterdörrar, VVS, spiskåpa, 

brandvarnare och el. 

 

Stadgar 

Arbete pågår inom styrelsen med att förnya våra stadgar enligt underlag från 

HSB. Förslaget skall läggas fram på kommande extrastämma. 

 

Arbetsgrupp 

för kontakter med Solna stad avseende tilltänkt planering och byggande i  

Bergshamra håller på att tillskapas. Mer information lämnas senare. 

 

 

För föreningsstyrelsen 

Göran Lif 

 

 

 

 
 


