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Vilken sommar det varit här på ostkusten! På västkusten, däremot – där jag själv tillbringat 
en stor del av sommaren - har solen verkligen lyst med sin frånvaro! Östra sidan av landet 
har haft mer än 100 fler soltimmar än västkusten! Kan det vara möjligt..!? Men jag och min 
familj har haft det jättetrevligt ändå. Hoppas att ni också haft en skön och härlig sommar!  
Men nu är hösten definitivt här och vi har äntligen fått en efterlängtad regnskur! Åskan 
mullrar till och med nu när jag skriver dessa rader, sent torsdag kväll, 29 september.  
Styrelsearbetet har varit i full igång sedan augusti och det är dags att komma med en liten 
rapport. Håll till godo! 

¤¤¤ 

Lägenheten på Barks väg 16 är nu såld och pengarna, 2,2 Mkr, finns på kontot. Vi hälsar 
köparen och vår nya medlem varmt välkommen i föreningen! 

¤¤¤ 
 
Som alla märkt har det under sommaren iordningställts nya parkeringsplatser vid 6:an, 8:an 
och 10:an. Arbetet har gått lite ryckigt – mest på grund av den personalbrist som råder på 
grund av den högkonjunktur som det är i Stockholm just nu. 
Slutbesiktning gjordes fredagen den 30 september. Vi i styrelsen är mycket nöjda med 
slutresultatet och det är glädjande att många av er medlemmar har uttryckt samma 
förtjusning. 
Detta innebär att vi nu har totalt 29 husnära p-platser, 17 av dessa är nya.  
Lars Alexanderson är den ledamot i styrelsen som haft ansvar för parkeringsprojektet. Han 
har gjort ett jättejobb före, under och efter sommaren för att pussla och få logistiken att 
fungera. Vi har också haft jättegod hjälp av Anders Malmquist, boende i föreningen, för 
koordineringen av elarbetena för de nya parkeringsplatserna. Stort tack Anders! Vi har 
förutom motorvärmaruttag nu också en elbilsladdstolpe, platsen finns utanför Barks väg 8.  
Ibland har det varit bökigt och olägenheter har dessvärre uppstått för er medlemmar. Många 
har fått stå på tillfälliga p-platser under ombyggnadstiden. Jag vill därför passa på att rikta ett 
stort och varmt tack er för all support och hjälpsamhet under byggtiden!  
Lars Alexanderson håller just nu på att fördela p-platserna strikt efter kölistorna! 
 
¤¤¤ 

Allt är inte frid och fröjd här i livet. I början av augusti meddelade CapMan (ägare till if-huset) 
att man säger upp våra nio p-platser utanför Barks väg 12! Ingen kul start på hösten! 
Styrelsen har tillsammans med vår medlem och lantmätare Per Gullberg, lagt ner ett intensivt 
arbete och vi har haft många möten för att hitta en lösning på den uppkomna och jobbiga 
situationen. Utöver flera interna möten har vi haft möte med Brf Bladets två tidigare 
ordföranden, Göran Lif och Jan-Erik Lindahl, för att ta del av deras råd och erfarenheter. Vi 
har haft kontakt med expertis inom bl.a. HSB. Dessutom har vi i styrelsen initierat ett möte på 
Lantmäteriet där vi och en representant från CapMan träffade Hans Rosén, landets främste 
expert på gemensamhetsanläggningar. Detta var ett bra möte för båda parter! Vi fick raka och 
tydliga besked om vad som gäller för en gemensamhetsanläggning, en nyttig och oerhört 
värdefull genomgång. Mötet innebar en islossning. 
Så sent som idag, torsdagen den 29 september, har vi träffat två representanter för CapMan. 
Tonläget är nu annorlunda. Vi har goda förhoppningar om att få behålla våra nio platser! Vårt 



mål är att hitta en lösning där såväl vi själva som CapMan ska bli nöjda. Idag ser det betydligt 
ljusare ut än för bara en vecka sedan. Stort tack Per Gullberg för all din hjälp hittills! 

¤¤¤ 

Mer om garage och p-platserna. Styrelsen har beslutat att från årsskiftet säga upp alla avtal 
avseende garage- och p-platserna. Avtalen sägs upp för villkorsändring. 
Från årsskiftet införs nya regler för garage- och p-platserna. Även köreglerna kommer att 
ändras. 
Den medlem som idag har garage- eller p-plats kommer självklart att få behålla sin plats om 
man uppfyller villkoren för de nya reglerna. Men! Från årsskiftet krävs det bl.a. att man själv 
äger, leasar, eller har annan dokumenterad stark koppling till bilen! I de nya reglerna kommer 
det tydligt att framgå vad som gäller! 
Den medlem som står i garage- och/eller p-platsköerna kommer att få behålla sin/a 
köplats/er. De nya köreglerna kommer att bli mer medlemsvänliga. 
Senast i mitten av november kommer vi att presentera de nya reglerna. 

¤¤¤ 

CapMan, som alltså äger if-huset, har stora och omfattande ombyggnadsplaner för 
markområdet mellan våra hus och if-huset. Vi får återkomma till detaljer vid senare tillfälle. 
I styrelsen ser vi fördelar med ombyggnadsplanerna men det finns också ingredienser i 
förslaget som är mindre bra för vår del. 
Inom kort kommer träd och buskar att sågas ner runt infartsburen till p-garaget. En stor 
lyftkran kommer att ställas upp framför Barks väg 10. Orsaken är att ICA behöver byta ut 
sina stora kylaggregat som finns inhyrda i garageplanet! 

¤¤¤ 

Ny taxa för gemensamhetslokalen. I Brf Bladet har vi en fantastiskt fin gemensamhetslokal. 
Den används inte särskilt mycket, kanske beror det på taxan. 
Styrelsen vill stimulera användningen av vår egen lokal. Därför har vi gjort en taxeändring. Vi 
har beslutat att införa en specialtaxa för ”familjeangelägenheter”, typ barnkalas. Priset är 200 
kronor – lokalen får då användas för familjeändamål från kl. 12-18.00 - priset gäller såväl 
vardag som helg. I övrigt gäller samma taxor som tidigare. 

¤¤¤ 

Grönmossan är borta - grindar och portaler är målade! Under sommaren har 
sommarjobbarna Jeanette och Annika gjort ett jättebra jobb. Grindar och portaler är 
rengjorda och vitmålade. Jättebra! Stort tack tjejer! 

¤¤¤ 

Värmen är för dyr! Brf Bladet får värme från två värmekällor.  
1. Vi köper miljövänlig fjärrvärme från Norrenergi (ägs av Solna stad och Sundbybergs 
kommun).  
2. I början av 2000-talet installerade föreningen två värmepumpar för totalt cirka en miljon 
kronor. Värmepumparna drivs med dyr el.  
Tanken var förmodligen att dessa två värmekällor skulle vara synkroniserade och komplettera 
varandra. Men det har inte fungerat så bra!  



Catharina Erlich, ledamot av styrelsen och teknikexpert, har nu konstaterat att föreningen har 
alldeles för höga värmekostnader.  
Att driva värmepumparna är dyrt eftersom elkostnaderna är höga. De kräver dessutom 
mycket underhåll och service som kostar en rejäl slant varje år. Dessutom är inte 
värmepumparna särskilt miljövänliga. Fjärrvärmen däremot, som vi köper från Norrenergi, är 
mycket miljövänlig och förhållandevis billig. 
Eftersom de två värmesystemen inte är väl synkroniserade med varandra så blir det alldeles 
för höga värmekostnader för föreningen. Det handlar om betydande summor, kanske 50 000 
kronor eller mer per år! Så har det pågått i många år!  
När problemen blev kända tog styrelsen omedelbart initiativ till åtgärder. Hur lösningen ser ut 
vet vi inte idag men vi kommer att lösa problemen! 
Föreningen betalar drygt en miljon kronor i värmekostnader varje år! 
 
¤¤¤ 

Samarbetet med HSB. Brf Bladet är medlem i HSB. För detta betalar vi en medlemavgift. 
Dessutom köper vi servicetjänster av HSB. Styrelsen för nu samtal med HSB angående vårt 
serviceavtal. I klartext är vi inte nöjda med den service som HSB levererar. Den tillhör en 
annan tidsålder. Detta har vi också klargjort för ansvariga chefer inom HSB. Vi försöker hitta 
en lösning – om det går återstår att se. 
 
¤¤¤ 
 
Banker och försäkringsbolag. Olga Gromova, vår kassör, diskuterar nu intensivt med såväl 
banker som försäkringsbolag. Senare under hösten kommer vi att presentera resultaten av 
dessa kontakter. Vi räknar bl.a. med betydligt lägre ränta på ett lån på cirka 19 miljoner.  

¤¤¤ 

Styrelseträff med husvärdar, ansvariga för samlingslokalen, gästrummen och flaggningen. Vid 
träffen den 8 september informerade styrelsen om de frågor som är aktuella. Och vi fick 
många bra synpunkter i retur. Det var ett viktigt och bra möte. Tack för ert engagemang! 

¤¤¤ 

Lördagen den 19 november blir det gemensam höststädning. Alla är varmt välkomna! Boka 
förmiddagen! Missa inte..!  

¤¤¤ 

Jag vill passa på att tacka alla er entusiaster och energiknippen som gör en stor och angelägen 
insats för trivsel och grönska och gemenskap i föreningen. Utan er skulle det inte fungera! 
I måndags var jag och min hustru på Höstlövens Nobelfest! Fantastiskt lärorikt och trevligt – 
stort tack! 

Anders Magnusson 
ordförande 


