
Brf Bladet-rapport, oktober 2019 
 

Håll till godo – en rapport från styrelsen! 
 

¤¤¤ 
 

Aktuella datum under hösten 2019 
 

Tisdagen den 1 oktober  
-  totalt rökförbud införs i Brf Bladets alla utemiljöer, se nedan  
 

- Lördagen den 5 oktober kl. 10.00 
-  skrapning och målning av redskapsboden vid odlingslotterna  
-  behov av 3-4 personer, anmälan till Charlotte Aminoff, 
 (e.charlotte.a@gmail.com) - se även anslagstavlorna 

 

- Lördagen den 26 oktober kl. 10.00-14.00 
-  städdag, alla medlemmar är välkomna 
-  kl. 12.15 gemensam fikapaus med invigning av solcellerna plus kort 
 solcellsinformation av Hans Ingelshed som ansvarat för projektet 
 

- Söndagen den 27 oktober, kl. 10.00 

- -  byte av portkod 

- -  den nya portkoden delas ut i brevinkastet cirka en vecka innan kodbytet  
-  

- Fredagen den 1 november 
-  alla cyklar i cykelrummen ska tydligt vara märkta med namn och  
 lägenhetsnummer. 

- - Cyklar som inte är märkta den 1 november kommer att hanteras 
 som hittegods (cyklarna anmäls/överlämnas till polisen)! 
 

- Söndagen den 1 december 
-  traditionellt adventskaffe i föreningslokalen, kl. 14–16.00  

-  

- Onsdagen den 11 december kl. 19.00 
-  allmänt medlemsmöte 
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Solcellerna i drift 
 

Solcellerna finns nu på taken och varje liten solstråle över Bergshamra ger oss nu 
elektricitet. Redan nu kan vi konstatera att solcellerna med råge producerar så mycket 
elektricitet som leverantören utlovade! 
Tack vare Hans Ingelsheds skickliga projektledning har installationen gått mycket 
smidigt. 
Solcellerna kommer att leverera elektricitet i 25-30 år. Efter 9-12 år (beroende på 
elpriserna) kommer solcellerna att vara betalda. Därefter får vi gratis sol-el under 
massor med år.  
Kostnaderna för solcellerna har blivit enligt planerna och Brf Bladet har dessutom 
beviljats det 20-procentiga solcellsbidraget! 
I samband med städdagen (lördagen den 26 oktober, kl. 12.15) kommer vi att inviga 
solcellerna. Hans Ingelshed kommer då också att ge ytterligare detaljinformation. 
Du kan redan nu följa sol-el-produktionen i realtid – gå in på vår hemsida, Brf 
Bladet, Solna. Här hittar du en ”Solcellslänk”! 
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Styrelsen har beslutat om rökförbud i alla Brf Bladets utemiljöer! 
 

Efter beslut i riksdagen gäller – från den 1 juli i år - rökförbud i hela landet i offentliga 
miljöer såsom uteserveringar, hållplatser, entréer etc, etc. 

 



Brf Bladets styrelse har beslutat att följa riksdagens intentioner. Det innebär 
att det från den 1 oktober råder rökförbud i Brf Bladets samtliga utemiljöer! 
Man får röka i sin egen lägenhet och även på balkongerna. Rökning är dock inte 
tillåten på uteplatserna på bottenvåningarna eftersom dessa uteplatser tillhör 
föreningen gemensamt och inte medlemmen. 
Styrelsen uppmanar alla rökare att visa stor hänsyn i samband med rökning på 
balkongerna! Många medlemmar mår dåligt av röken. Vi uppmanar dig som besväras 
av röklukt från balkongerna att påtala detta för din rökande granne.  
Citat August Strindberg: ”…det är inte lätt att vara människa – det är nästan 
omöjligt..”.  
Små skyltar om rökförbud kommer att sättas upp. Askkopparna kommer att tas ner. 
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Utemiljöerna i fokus 
 

Utemiljöerna står inför upprustning. Charlotte Aminoff har lagt ner ett omfattande och 
engagerat arbete. Hon har lyssnat på medlemmar, varit i kontakt med 
trädgårdsarkitekter och med entreprenörer. Styrelsen har dessutom haft flera möten 
där frågan diskuterats. Ambitionsnivån är mycket hög hos såväl styrelsen som 
intresserade medlemmar men det måste också finnas pengar. Styrelsen har beslutat 
att i en första etapp i huvudsak prioritera entréerna utanför Barks väg 6, 8 och 10 
eftersom det här har iordningsställts nya parkeringsplatser som gjort intrång på 
grönskan. Styrelsen räknar med att etapp 1 kan påbörjas under våren 2020. Charlotte 
Aminoff kommer att berätta mer i samband med medlemsmötet den 11 december. 
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Reviderade parkeringsregler 
 

Styrelsen har beslutat att revidera parkeringsreglerna. 
Bland annat har reglerna kompletterats med paragraf 16: 
 

”Hantverkare/liknande får – så länge arbete pågår – parkera sitt 
arbetsfordon utanför porten. En förutsättning är att det innanför bilrutan 
tydligt finns namn och telefonnummer till såväl bilens chaufför som till 
berörd medlem. 
När det gäller hemtjänst/liknande ska det innanför bilrutan finnas 
telefonnummer till bilens chaufför.” 
 

Styrelsen uppmanar alla medlemmar att visa respekt för parkeringsreglerna. 
Parkeringsreglerna finns på föreningens hemsida. 
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Tvättstugeentréer och uthyrningsrummen renoverade 
 

Tvättstugeentréerna är nu renoverade och fina. Detsamma gäller för 
uthyrningsrummen. Golvmattorna och socklarna är bytta, väggarna är målade.  
Toaletterna i föreningslokalen har fått samma medicin. Dessutom har ett tvättställ 
bytts ut i det större toalettrummet. Bra jobbat Hans Ingelshed! 
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Stamspolning – viktig läsning! 
 

Stamspolning kommer att ske under perioden 7-15 oktober. Detaljinformation har 
gått ut till alla medlemmar. Det är viktigt att alla respekterar och följer anvisningarna. 
Stamspolningen kräver tillträde till samtliga lägenheter. Missa inte den 
detaljinformation du fått i din brevlåda och läs vidare på anslagstavlorna.  
Om hantverkarna inte får tillträde till din lägenhet på utsatt dag så medför 
detta extra kostnader – dessa kostnader kommer oavkortat att belasta 
berörd medlem!  
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Värmecentralen får ny utrustning 
 

Värmecentralen står nu på tur för rejäl upprustning. Den flitige Hans Ingelshed har 
gjort alla förberedelser som krävs. Utrustningen i värmecentralen har uppnått sin 
tekniska livslängd. Dessutom har det under många år varit ett problem att 
fjärrvärmeutrustningen och värmepumparna inte är synkroniserade vilket innebär 
stora merkostnader för föreningen. 
Nu ska ny utrustning installeras. Upphandling av entreprenör sker under hösten. 
Arbetena utförs från maj till augusti nästa år. Kostnaden är beräknad till 2,4 miljoner 
kronor. Den nya utrustningen beräknas sänka föreningens värmekostnader med cirka 
90 000 kronor per år. 
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Garageplatserna 
 

Garaget håller på att renoveras. Arbetet under etapp 1 blir mer omfattande än 
Solnaberg räknat med och därför blir färdigställandet några veckor fördröjt. Etapp 3 
beräknas hålla tiderna. De som har parkeringsplats i garaget informeras via mejl och 
anslag på föreningens informationstavlor. 
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Lediga garageplatser 
 

Det finns idag lediga garageplatser. Föreningen betalar hyra till Solnaberg även för de 
lediga platserna. Ska vi fortsätta betala för de lediga platserna eller ska vi säga upp 
platserna? Solnaberg tillåter inte att vi hyr ut platserna i andra hand och säger vi upp 
platserna då är garageplatserna förlorade för överskådlig framtid.  
Styrelsen är medveten om att tillgång till bilplatser är betydelsefull i samband med 
lägenhetsförsäljning. Styrelsen kommer inom kort att ta ställning till hur vi ska 
handlägga frågan. 
 

¤¤¤ 
 

Träff med medarbetare 
 

Tisdagen den 24 september hade styrelsen en träff med husvärdar och övriga 
funktionärer. Vi hade ett bra möte där alla aktuella frågor diskuterades. Styrelsen är 
tacksam för alla goda idéer och synpunkter. Tack till er alla för massor av goda 
insatser och stort engagemang. 
 

¤¤¤ 
 

Hur blir det med avgiften nästa år..?! 
 

Under de två senaste åren har föreningen haft stora kostnader i samband med 
takmålning, solcellsinstallation och andra renoveringsarbeten. Allt arbete har hittills 
utförts utan att vi behövt höja föreningsavgiften. Avgiften har förresten hållits 
oförändrad i många år. Den låga räntan är naturligtvis orsaken till att vi kunnat 
kombinera stora arbeten med en fortsatt låg avgift. Nu väntar totalrenovering av 
värmecentralen plus utomhusarbeten. 
Inom kort startar styrelsen budgetarbetet inför nästa år. Räntan kommer troligen att 
vara fortsatt låg ytterligare något år – lågkonjunkturen väntar ju runt hörnet. 
Hur det blir med avgiften nästa år återstår att se. Solceller och ny utrustning i 
värmecentralen bidrar till minskade kostnader. Men alla övriga kostnader stiger. Snart 
är det dags att höja avgiften. Om det sker nästa år eller senare – det ska styrelsen ta 
ställning till under hösten. 
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Anders Magnusson 
ordförande 


