
Brf Bladet-rapport, november 2018 
 
Håll till godo – en rapport från styrelsen! 
 
 

Aktuella datum under hösten/vintern 2018 
 

- Onsdagen den 21 november 
- medlemsmöte med redovisning av solcells-förslaget, ekonomi etc. 
 

Söndagen den 2 december, kl. 14–16.00 
- traditionellt adventskaffe i föreningslokalen 
 

- Tisdagen den 1 januari 2019 
- Solnaberg AB höjer garagehyran – läs nedan 

¤¤¤ 
 

Intrång i lägenhet 
Den 1 oktober bytte vi portkod. Exakt en vecka senare - mitt på ljusa eftermiddagen - var det en person 
som tog sig in i ett av våra hus och sedan tvingade sig in i en lägenhet med motivering att han skulle 
kontrollera ventilationen. Kriminellt naturligtvis. Polisen larmades och två polispatruller var senare på 
plats. Ingen person kom fysiskt till skada.  
Portkod är nog bra men det är oerhört viktigt att vi inte släpper in obehöriga och okända personer i våra 
hus! Detta oavsett om deras besök handlar om ”ventilationskontroll eller välgörande ändamål”. Är det en 
okänd person så ska han eller hon inte ha tillträde till husen! 
Ta ingen strid, ring omedelbart polisen (112) om någon olovligen försöker ta sig in i våra hus eller 
lägenheter. Utsätt inte dig själv för fara! 
 

¤¤¤ 
 

Medlemsmöte 
Onsdagen den 21 november är du välkommen till medlemsmöte. Solcellsprojektet kommer då att 
redovisas i sin helhet. Anders Malmqvist, energiexpert och boende i ett av våra hus har tillsammans med 
Hans Ingelshed, ledamot av styrelselen, gjort ett jättearbete i syfte att allt ska bli perfekt! 
Vid medlemsmötet kommer även vår kassör, Olga Gromova, att berätta om budgeten för nästa år. 
 

¤¤¤ 
 

IF-parkeringarna igen… 
Solnaberg AB informerade oss i augusti om att all parkering inom området kommer att bli avgiftsbelagd 
dygnet runt från och med den 1 oktober! Styrelsen för Brf Bladet har nu fått besked om att projektet är 
försenat – hur länge vet vi inte. Håll ögonen öppna när nya p-skyltar dyker upp! 
 

¤¤¤ 
 

Solnaberg AB igen… 
När jag skriver dessa rader har Solnaberg ännu inte påbörjat de arbeten vi är överens om avseende 
trafiksäkerhet (trottoar, belysning, skyddsräcke, asfaltering med mera). Enligt det avtal vi har med 
Solnaberg ska alla arbeten vara klara senast årsskiftet.  
Vi har löpande och tuffa kontakter med ansvarig person inom Solnaberg. Vårt krav på färdigställande före 
årsskiftet står fast! 
 

¤¤¤ 
 

Två nya p-platser 
Styrelsen har efter samråd med bl.a. husvärdar beslutat att iordningställa två nya p-platser på östra 
gaveln till Barks väg 6. Här finns redan idag en stenlagd yta som vi nu gör något större. Detta innebär att 
ytterligare två medlemmar kan få p-platser - detta utan att vi gör mer våld på våra grönytor. 
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Arborist  
I förra nyhetsbrevet berättade vi att styrelsen har anlitat en certifierad och kunnig arborist.  
Arboristen kommer under vintern och vår/sommar nästa år att vidta en del åtgärder. Det handlar i 
huvudsak om att beskära träd men även fällning av några skadade eller på annat sätt utsatta träd.  
Arboristen har styrelsens uppdrag att utföra arbetet utifrån sin kompentens, erfarenhet och gällande 
regler för Nationalstadsparken.  
 

¤¤¤ 
 

Lekplatserna besiktigade 
Föreningens lekplatser är nu besiktigade. Vi har fått en anmärkning - det saknas en hänvisningsskylt med 
bl.a. adress till ägare/förvaltare. En sådan skylt kommer att beställas. 
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Gästrummen – ansvariga 
Tre personer har nu ansvaret för gästrummen; Margareta Klippström, Inger Ilebrand och Shamsa Karimi. 
Kontaktuppgifter finns i entréerna och på hemsidan. Ett stort tack till Jill Bucher som nu slutat som 
ansvarig för gästrummen. Jill tog bl.a. initiativ och genomförde behövlig uppfräschning av inredning mm. 
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Garageplatserna! 
Solnaberg AB höjer hyran för garageplatserna från och med den 1 januari 2019. Garagehyran blir då 1 400 
kr/mån. För din kännedom kommer alla som hyr garageplats att få brev från HSB angående 
villkorsändring.  
Som jämförelse - hos Bostadsstiftelsen Signalisten betalar man 1 625 kr per månad för en garageplats 
under Bergshamra torg. 
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Ny och bättre belysning 
Utebelysningen byts nu ut successivt. Det handlar om såväl själva ljuskällorna som armaturerna. Arbetet 
sker i nära samarbete med bl.a. husvärdarna. 
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Ny hissmotor 
Styrelsen har beslutat att köpa en ny hissmotor – för att ha i reserv. Det finns idag inte några som helst 
problem med hissarna. Men skulle en hissmotor gå sönder är leveranstiden lång - cirka en månad - för en 
ny motor. Därför väljer styrelsen att köpa en reservmotor för att snabbt kunna byta om en motor skulle 
haverera.  
 

¤¤¤ 
 

Vintern och snön – borsta av dig innan du går in 
Styrelsen vill uppmana alla medlemmar att hjälpa till att hålla rent och snyggt. Nu finns en piassavakvast i 
varje entré. Borsta av grus, snö, löv från kläder, skor, rollatorer, barnvagnar, pulkor etc. innan du går in! 
Detta bidrar till ökad trivsel och minskat behov av städning. 
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Stor uppslutning! 
Ett 50-tal medlemmar var med och städade under lördagen den 27 oktober. Stort och varmt tack till er 
alla. Det blev inte bara rent och snyggt – vi hade trevligt också! 
Skulle föreningen köpt motsvarande röj- och städtjänster hade det handlat om tiotusentals kronor! 
 

Välkommen till medlemsmötet den 21 november – hoppas att vis ses! 
 
Anders Magnusson 
ordförande 


