
Brf Bladet-rapport-2, oktober 2016 
  
Här kommer en extra oktober-rapport från styrelsen. Håll till godo! 

¤¤¤ 

If-huset har fått ny ägare! CapMan har sålt if-huset till Solnaberg AB. Den nya ägaren, som 
börsnoterades i början av oktober, övertog fastigheten redan den 1 oktober. 
CapMan, som har ägt fastigheten i drygt två år, gör en vinst på drygt 200 mkr plus att man 
fortfarande har kvar Axet, ”parkeringsplatsen”, där det i framtiden planeras för bostäder! En hyfsat 
god affär, visst! 
CapMan och Solnaberg AB har kommit överens om att CapMan ansvarar för och genomför de 
ombyggnadsarbeten som är planerade på marken mellan if-huset och våra fastigheter.  
Styrelsen för Brf Bladet har inlett diskussioner med CapMan. Vårt mål är att säkra såväl 
parkeringsplatser som en god, trivsam och säker miljö för våra medlemmar. Diskussionsklimatet är 
gott och vi hoppas och tror på ett bra slutresultat.  

¤¤¤ 
 
Parkeringarna! Bara för några veckor sedan upplevde vi alla att köerna var långa och att vi hade ett 
rejält underskott på bilplatser. Idag kan vi konstatera att alla som vill ha en bilplats och som stått i 
köerna i ett år eller längre har fått bilplats! Vi har till och med en outhyrd garageplats!  
De 17 nyanlagda och husnära bilplatserna är naturligtvis en förklaring till att köerna krympt rejält. 
Men det finns säkert fler orsaker. 

Medelåldern i våra bostäder är relativt hög. När lägenheterna så småningom säljs och fylls med yngre 
personer så kommer trycket på bilplatser med stor säkerhet åter att öka igen.  
 
Här ett exempel på hur viktiga bilplatserna är vid en försäljning av våra lägenheter.  
Senast för någon månad sedan var det två presumtiva lägenhetsspekulanter som inte längre var 
intresserade av den lediga lägenheten när jag berättade att vi hade kö till bilplatserna och att det inte 
gick att förutse väntetiden. Båda ville helst av allt ändå bo i södra Bergshamra. Därför ligger det i alla 
medlemmars intresse att se till att vi tillgång till bilplatser. 
 
¤¤¤ 

Nya regler och avgifter för bilplatserna. Alla avtal avseende garage- och p-platserna kommer från 
årsskiftet att sägas upp för villkorsändring. Styrelsen har beslutat om nya regler för bilplatserna – 
dessa regler kommer att ingå som en del i det nya avtalet. 
Den medlem som idag har garage- eller p-plats kommer självklart att få behålla sin plats om man 
uppfyller villkoren för de nya reglerna.  
Reglerna för bilplatserna bifogas denna rapport. 
 
Styrelsen har också beslutat om nya avgifter för garage- och p-platser. De nya avgifterna gäller från 
den 1 november. 
1. Avgiften för bilplats i garaget blir oförändrad, 1 000 kronor per månad 
2. Samtliga p-platser: 575 kronor per månad 
3. Elbilsplats: 1 500 kronor per månad (föreningen har en elbilsplats - när platsen inte används för 
elbil är avgiften 575 kronor per månad) 

 



 
¤¤¤ 

Regler för andrahandsuthyrning. I våras beslutade styrelsen om regler för andrahandsuthyrning. 
Dessa regler har nu styrelsen kompletterat och utvecklat ytterligare. Reglerna bifogas denna 
rapport. 

¤¤¤ 

Underhållsplan! Att besiktiga och underhålla våra fastigheter är mycket viktigt. Här finns stora 
pengar att tjäna över tid. En sund och god affärsidé, tycker styrelsen.  
Styrelsen har därför beslutat att - för en mindre summa - anlita extern expertis för att få hjälp med 
att ta fram en kvalificerad och komplett underhållsplan. Styrelsen och föreningen kommer att ha stor 
nytta av den nya underhållsplanen de kommande åren.  
Det är inte bara viktigt att göra saker rätt – det är minst lika viktigt att vi gör rätt saker! 

¤¤¤ 

Viktiga datum under hösten!  
Lördagen den 19 november kl. 09.30 är alla medlemmar välkomna till städdag.  
Boka dagen – ta på dig varma och oömma kläder! När vi städat blir det kaffe och goda mackor. 
Söndagen den 27 november kl. 14.00–16.00 är alla medlemmar välkomna till traditionellt 
adventskaffe i föreningslokalen.  
Onsdagen den 7 december kl. 19.00–21.00 är alla medlemmar välkomna till höstmöte. Styrelsen 
kommer då bl.a. att berätta om det arbete som pågår och planeras. 
Boka dagarna! 

¤¤¤ 

Värmen är för dyr! I förra oktober-rapporten berättade jag om att våra två värmekällor 
(värmepumpar och fjärrvärme) inte är särskilt väl synkroniserade. Detta medför att föreningen får 
alldeles för höga värmekostnader. 
Styrelsens arbete med att åtgärda bristerna pågår. En tekniker från Norrenergi har varit på plats.  
Vi har redan fått flera goda råd och ett antal förslag på hur vi kan komma tillrätta med en del av 
problemen. Styrelsen fortsätter utreda frågan och vi kommer att vidta de åtgärder som behövs för 
att sänka energianvändningen. 
 
¤¤¤ 

Stölder! Såväl under våren som nu under hösten har cyklar stulits (vajer avklippt) från våra 
cykelparkeringar. En medlems bil – som står parkerade på boendeparkeringen vid infarten till Barks 
väg – har ”slangats” på bensin! Förvara inga värdesaker i bilarna, skaffa säkra lås till cykeln eller 
ställ in den i cykelrummet! 

¤¤¤ 

Soliga hösthälsningar! 

Anders Magnusson 
ordförande 


