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PARKERINGSPLATSERNA 
Parkeringsgruppen arbetar oförtrutet vidare med parkeringsproblemet och några förändringar har 

inträffat sedan senaste Infobladet. 

 

Positivt är att Solna stad genom vår ansökan om bygglov fått upp ögonen för vårt problem. 

Frågan har tagits upp av Stadsbyggnadsförvaltningen och det ser ut som om det finns en 

möjlighet att Solna stad anlägger ett begränsat antal platser, högst ett tjugotal, för vår räkning på 

kommunens mark men i omedelbar närhet till vår egen tomtgräns. Diskussionerna är ännu i sin 

linda men kommunen tycks känna ett visst ansvar för att vi ligger långt under parkeringsnormen 

för vårt område. Inget löfte ännu alltså men vi hyser en försiktig optimism att detta kan bli av. 

 

I och med detta kommer vi att släppa förslaget med parkeringsplatser på trädgårdssidan men 

behålla och i någon mån utöka antalet platser på egen mark på entrésidan av husen. 

Bygglovsansökan kommer därför att till viss del omarbetas och kompletteras innan bygglovet 

kan tas upp för beslut av kommunens bygglovshandläggare. 

 

Går vi i land med de här två spåren så kommer vi åtminstone att ha ersatt de förlorade platserna 

på Axet. 

 

Hur och när vi därefter går vidare med fas 2 i projektet beror till stor del på Cap Mans planer. 

 

Vi håller fortlöpande kontakt med Solna Stadsbyggnadsförvaltning, bygglovshandläggare och 

Cap Man. Det går långsamt framåt men det går ändå framåt… 

 

I förra Infobladet utlovades en bedömning av hur värdet av våra lägenheter påverkas av tillgång 

på parkeringsplatser. Skandiamäklarna åtog sig att göra en sådan bedömning men klargjorde att 

det är oerhört svår att sätta ett exakt belopp eftersom priset beror på så många andra faktorer 

såsom ränteläge och politiska beslut. En försiktig bedömning var dock att lägenheterna generellt, 

oavsett läge i husen värderas till uppemot 150 000 – 200 000 högre om det finns möjlighet till 

parkeringsplats inom rimlig tid. 

 

 

Värt att notera i övrigt är att parkeringsplatserna på Axet är numera avgiftsbelagda och det 

dygnet runt. Avgift erläggs i parkeringsautomat. 

 

 

 



Fasadbelysningen på if:s kontor 
Den 17 december 2014 beviljades CapMan Group bygglov för fasadbelysning på if:s huvud-

kontor. Bygglovet omfattar fasader mot öster och väster. 

Ansökan om bygglov delgavs rågrannar så att de skulle ha möjlighet att lämna synpunkter innan 

beslut. Den kanske mest berörda rågrannen torde vara brf. Bladet, men vi delgavs aldrig ansökan 

och fick därmed ingen möjlighet att yttra oss inför beslut om bygglov. Vi fick inte heller del av 

själva beslutet förrän efter en underhandsförfrågan till stadsbyggnadsförvaltningen nu i höstas.  

Fastighetsägaren provade nyligen fasadbelysningen. Många av våra medlemmar uttryckte då ett 

stort missnöje med anläggningen. Eftersom föreningen inte anser att nyttan med belysningen står 

i rimlig proportion till de olägenheter som den medför, har vi överklagat bygglovsbeslutet till 

länsstyrelsen och yrkat på att det upphävs. 

Bygglovsansökan rörande marken framför if:s kontor 
CapMan Group har planer på relativt omfattande markarbeten framför if:s kontor och har ansökt 

om bygglov. Även här har vi begärt att bostadsrättsföreningen ska få yttra sig före beslut, men 

fått beskedet av koordinatorn att vi inte kommer att få göra detta eftersom bygglovet ligger inom 

ramen för gällande detaljplan. Däremot har vi naturligtvis rätt att överklaga. Sannolikt har dock 

stadsbyggnadsförvaltningen gjort ett misstag även här. Vi har en gemensamhetsanläggning 

tillsammans med Skandia, dvs numera CapMan, något som uppenbarligen både ansvarig 

bygglovsarkitekt och CapMan har missat. På den mark som omfattas av 

gemensamhetsanläggningen kan CapMan inte göra några ändringar utan vårt medgivande. 

Bygglovsarkitekten har uppmärksammats på misstaget, men någon reaktion har vi ännu inte fått. 

Tvättstugor  
Tvättstugorna har blivit uppgraderade med nya torktumlare och nya filterboxar för frånluften för 

att minska värme- och fuktbelastningen i tvättstugorna. Torktumlarna är från Elektrolux av 

modellnummer T5190, har en kapacitet på ca 10 kg per torkomgång i en 190 liters trumma och 

ska klara ca två laster per timme. Utrustningsstandard för en gemensam tvättstuga är två 

tvättmaskiner, en torktumlare och ett torksskåp, och därför har endast en ny torktumlare inköpts 

till varje tvättstuga, och detta även baserat på vår projektering. Vid projekteringen av de nya 

torktumlarna har vi beaktat offert från tre leverantörer samt olika modeller av torktumlare, 

däribland en ännu energieffektivare variant med inbyggd värmepump. Denna visade sig dock 

inte betala tillbaka sig inom en 10 års period utifrån vår förenings uppskattade energianvändning 

i tvättstugorna och det pris vi idag betalar för fastighetselen. Torktiden för en tvätt var dessutom 

nästan en timme vilket också var en bidragande faktor att välja bort denna teknik. De nya 

frånlufttumlarna som vi köpt har dock mycket lägre elanvändning än de gamla, ca 2 kWh el per 

torkomgång och per torktumlare sparar vi. Det totala inköpspriset inklusive installation och 

bortforsling av de äldre torktumlarna blev ca 170 000 SEK.  Tvättmaskinerna kommer att bytas 

om ca 2-3 år. Om något problem uppstår i tvättstugorna ska fastighetsansvarig Catharina Erlich 

kontaktas, gäller alla ärenden. Telenummer 073-5986428 eller epost erlich@kth.se. 

Trädgård 
Årets andra städdag gick av stapeln den 24 oktober. Enligt obekräftade uppgifter blev det den 

största upplutningen i modern tid, över 60 personer! Vi hann med en hel del, från beskärning av 

träd, slyröjning, förvaring av trädgårdsmöbler, grusgångsrensning, utspridning av kompost, 

rensning i plantering, räfsning av löv, fixade av kaffe och smörgås m.m. Städdagarna hjälper till 

att hålla avgifterna nere men inte mindre viktigt är givetvis den sociala behållningen av att träffas 

och jobba tillsammans med sina grannar.  

 



Föreningen har en stor trädgård som kräver mycket arbete för att hållas i skick. En del av det 

löpande underhållet är utlagt på entreprenad men avgörande insatser görs av medlemmar som 

sköter rabatter, klipper häckar, håller rent i grusgångar m.m. Därtill har föreningen städdagar två 

gånger om året. Styrelsen har gjort bedömningen att det därutöver finns behov av en 

trädgårdsgrupp för att underhålla och förbättra i trädgården och tillsatte därför en sådan i slutet 

av augusti. Arbetet leds av Jonas Rydström som är trädgårdsansvarig i föreningen. Hittills har 

gruppen träffats 3 ggr och rensat plattsättningar, planteringar samt röjt sly och buskage. Nästa 

uppgift blir att flisa upp den hög av grenar och sly som blev till under städdagen och nu ligger 

vid komposterna. 

Höstlöven 
Höstlöven arrangerade en välbesökt föredragsafton den 28 september. Talare var f.d. 

utrikeskorrespondenten vid Sveriges Television, Stig Fredrikson, även redaktionschef för 

Aktuellt 1993-2001. Han berättade från sin bok ”Oligarken mot Presidenten” om kampen mellan 

Chodorovskij och Putin. Det blev ett mycket fängslande (!) och uppskattat föredrag.  

Höstlöven firar förresten sin 25-årsdag nu på måndag den 26:e oktober.  

 
 Höstlövens ordförande Gunnel Lif tillsammans med föredragshållaren Stig Fredrikson 

 Adjö från Göran 

Med närmast ovanstående rader om Höstöven tar undertecknad Göran adjö från sysslan som 

redaktör för Infobladet. Jag tog över efter Ann Nyström för 3½ år sedan, så det har ju blivit några 

blad under dessa år. Eftersom jag slutat i styrelsen lämnar jag med detta nummer över 

”stafettpinnen” till en ny kraft i styrelsen. Jag vill samtidigt passa på att tacka Anna-Lisa 

Hemström som under dessa år oegennyttigt hjälpt till med att distribuera papperskopior av 

Infobladet.  

 

Göran Lif 

 

I övrigt 

Styrelsen  


