
Brf Bladet-rapport, november 2017 
  
 
Håll till godo – här kommer en rapport från styrelsen! 
 
Några aktuella datum! 
 

- Torsdagen den 9 november, kl. 19.00 
- träff med Brf Bladet-funktionärer (husvärdar m.fl.) 
 

- Söndagen den 3 december, kl. 14–16.00 
- traditionellt adventskaffe i föreningslokalen 
 

- Torsdagen den 7 december, kl. 19.00 
- medlemsmöte i föreningslokalen 
 

¤¤¤ 
 

Oförändrad årsavgift 2018! Styrelsen har ännu inte tagit beslut om budget för nästa år. 
Du kan ändå räkna med oförändrad årsavgift för 2018. Däremot kommer månadsavgiften att 
höjas med 125 kronor som en följd av gemensamt bredband. 
 

¤¤¤ 
 

Räntorna! Under året har föreningen omsatt ett flertal lån – nu till betydligt lägre räntor. 
Föreningen kommer i år – jämfört med 2016 - att ha drygt en miljon kronor i lägre 
räntekostnader. Som en följd av lägre räntor har styrelsen bl.a. beslutat om extra amortering 
av lånen. 
 

¤¤¤ 
 

Gemensamt bredband från Bredbandsbolaget! Den 1 oktober införde vi gemensamt 
bredband. Övergången förefaller ha gått i stort sett smärtfritt. Fram till idag (31 oktober) har 
136 medlemmar (av totalt 164) kopplat in sig till det gemensamma bredbandet.  
 

¤¤¤ 
 

Så tyst det har blivit! Under nästan ett år har det pågått byggnadsarbeten på Barks väg. 
Nu har tystnaden lagt sig. Endast mindre justeringsarbeten återstår. 
Hur blev resultatet?! Styrelsen är inte nöjd med trafiklösningen. Trottoaren är delvis 
borttagen och detta innebär trafikfara. Vi har varit i kontakt med såväl Solna stad (som 
beviljat bygglov) som Solnaberg AB och CapMan. Vi har krävt omedelbara åtgärder i syfte att 
förhindra olyckor!  
I övrigt: vår medlem Per Gullberg har ansvar för att föreningen får servitut på våra nio nya 
parkeringsplatser. Frågan ligger nu hos Lantmäteriet för hantering och beslut. 
 

¤¤¤ 
 

Parkeringsplatserna! Genom vår uppgörelse med Solnaberg förfogar Brf Bladet nu över 
ytterligare nio p-platser. Platserna har delats ut bland de medlemmar som står i kön. Just nu 
finns ingen kö – alla medlemmar som önskade har fått en garage- eller p-plats! 
 

¤¤¤ 
 

Garageplatserna! Vår uppgörelse med Solnaberg AB innebär bl.a. att vi har säkrat våra 
nuvarande 50 garageplatser under ytterligare tio år. När det gäller garagehyran så gäller 
följande: 
 

 + Garagehyran blir oförändrad (1 000 kr/mån) till och med 31 december 2018 
 

- + Under perioden 1 jan 2019 - 31 december 2023 blir garagehyran 1 400 kr/mån 
 

 + Under perioden 1 jan 2024 - 31 december 2027 blir garagehyran 1 400 kr/mån + årlig 
KPI 
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Gästparkering! Tack vare försäkringsbolaget IF har föreningens medlemmar mycket stor - 
ja, nästan obegränsad tillgång till gratis gästparkeringar under kvällar, nätter och helger!   
Tidigare har föreningen haft egna gästparkeringar samtidigt som vi haft lång kö av 
medlemmar som haft stort behov av en parkeringsplats. 
Styrelsen har nu valt väg. Vi prioriterar våra medlemmar före våra gäster! Styrelsen anser 
att det är viktigare att våra medlemmar får de parkeringsplatser som finns tillgängliga än att 
vi tillhandahåller parkeringsplatser för våra daggäster! 
Finns det medlemmar som idag har p-plats och är beredd att avstå sin p-plats till förmån för 
gästparkering – då är styrelsen naturligtvis beredd att ompröva beslutet! 
Styrelsen kommer att pröva ett nytt grepp. Det finns ju medlemmar som använder sin bil 
dagtid – skulle dessa medlemmar vara beredda att hyra ut sin plats till gäster under dagtid? 
Styrelsen återkommer i frågan! 
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Bostadsrättsförsäkring! Advent och julen närmar sig – se till att dina brandvarnare 
fungerar! Testa - byt batterier om det behövs. Köp gärna en brandfilt – finns nu till extrapris 
hos flera affärskedjor! 
Vår förening är försäkrad hos Folksam. I försäkringen ingår en bostadsrättsförsäkring som 
gäller för samtliga medlemmar/lägenheter. Kolla din egen försäkring så att du inte betalar 
dubbelt! 
 

¤¤¤ 
 

Höststädningen! Föreningen genomför två städdagar per år, vår och höst. Vid den senaste 
städdagen, lördagen den 28 oktober, var ett drygt 30-tal medlemmar engagerade. Stort tack 
till dig som deltog! 
Städdagarna är viktiga ur flera synpunkter. Vi umgås och lär känna varandra, vi städar och 
åtgärdar brister. Skulle vi anlita entreprenörer för att utföra dessa uppgifter så skulle 
prislappen bli stor. Styrelsen kan inte ålägga någon att delta under städdagarna, vi får inte 
heller ta ut någon extra avgift av dem som inte deltar. 
Men. Du som är frisk och har krafter men inte har möjlighet att delta under själva 
städdagarna får gärna göra en insats en dag då det bättre passar din almanacka! Kontakta 
gärna någon i styrelsen! 
 

¤¤¤ 
 

Rökning – visa hänsyn! Det är inte förbjudet att röka på balkongen. Styrelsen vädjar nu till 
dig som röker på balkongen att visa stor hänsyn! Röklukten stiger och detta kan innebära 
stort obehag för den medlem som bor ovanför. 
Helst av allt – undvik rökning på balkongerna! Om du röker visa respekt och hänsyn 
gentemot dina grannar! 
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Inga fimpar i vår miljö! Du som röker – släng inte dina fimpar på gatan eller på gården! 
Släng inte heller dina fimpar på taket eller i stuprännorna!!  
 

¤¤¤ 
 

Tvättstugorna! Styrelsen har anlitat ett serviceföretag som nu genomför en fullständig 
genomgång av all maskinell utrustning (tvättmaskiner, torkutrustning, manglar) i våra fem 
tvättstugor. 
Alla maskiner kontrolleras, rengörs och renoveras efter behov. Maskinerna kommer också att 
konditionstetas. De maskiner som har sämst kondition kommer att bytas ut! 
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Anhöriguppgifter! Styrelsen har en frivillig och konfidentiell anhöriglista. Du som vill lämna 
anhöriguppgifter – skicka dina uppgifter till styrelsen! 
 

Lämna följande uppgifter: 
 

- Ditt lägenhetsnummer, ditt namn och adress och telefonnummer 
- Anhörig: namn, adress, telefonnummer, e-post 
- Ange vilken koppling du har till din anhörig 
- Har du lämnat din dörrnyckel till någon? Ange namn, adress, telefonnummer  

 

Du som redan har lämnat anhöriguppgifter – är uppgifterna aktuella? Glöm inte att uppdatera 
dina uppgifter! 
 

Skicka uppgifterna till brf.bladet.solna@gmail.com. Eller lämna uppgifterna i styrelsens 
brevlåda, Barks väg 12, souterrängplanet. 
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Utebelysningen! Flera utelampor har varit ur funktion under en längre tid. Det har varit 
omöjligt att lokalisera kabelbrottet – därför har föreningen dragit en ny jordkabel så att 
ytterligare några lampor fungerar. Nu har det visat sig att ett par lampor fortfarande är döda 
och att dessa lampor tillhör Solnaberg AB:s elsystem. Solnaberg är nu väl medvetna om 
problemet och vi hoppas på en snar lösning. 
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Underhåll av taken! En entreprenör har undersökt statusen på våra tak. Styrelsen håller nu 
på att ta fram underlag för offert för underhåll och målning av samtliga tak.  
 

¤¤¤ 
 

Värmesystemen! Styrelsen gör nu - med hjälp av energiexpert - en total översyn av våra 
två värmesystem; fjärrvärme och värmepumpar. Styrelsen återkommer i frågan. 
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Stadgarna! Styrelsen kommer under början av nästa år att kalla till ett extra årsmöte. Nya 
regler gör att vi måste uppdatera och förnya stadgarna. Styrelsen återkommer i frågan. 
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Plattsättning! Just nu pågår plattsättning – vissa parkeringsrutor breddas och en gångstig 
kommer att plattsättas vid Barks väg 10. Arbetena kommer att vara klara i början av 
november. 
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Solceller! Styrelsen planerar för solceller. Vår medlem och tillika energiexpert, Anders 
Malmquist, har fått styrelsens uppdrag att utvärdera och undersöka möjligheterna att 
montera solceller på våra tak. Anders kommer att presentera sina sonderingar i samband 
med medlemsmötet torsdagen den 7 december. 
 
Fortsatt trevlig höst!  
 
Anders Magnusson 
ordförande 

mailto:brf.bladet.solna@gmail.com

