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Olyckor 

Sommaren har som helhet varit varm och vacker. Det har dock inte hindrat att en 

del smärre olyckor inträffat i vår förening, t.ex. ovälkomna påhälsningar av utom-

stående, påkört elskåp, utelåsta människor och bråkande brandlarm. Lyckligtvis 

har de medlemmar som funnits till hands på något sätt lyckats klara av dessa 

problem.  

 

Anhörigregistret 

För undvikande av missöden i framtiden rörande tjutande brandvarnare, utelås-

ning och slikt vore det bra om den som är bortrest lämnar information vem som 

har en reservnyckel. En uppdatering av anhörigregistret är mao önskvärd. Lämna 

uppgifterna till undertecknad, helst per mail golif@bredband.net.  

 

 
 

Vibekes rabatt är troligen vackrare än någonsin. Ett resultat av stor odlarmöda! 

Föreningens och medlemmarnas underhållsansvar 
Som en följd av ändringarna i bostadsrättslagen 2003 blev Bladets stadgar änd-

rade året därpå. Ett behov av att förtydliga och utvidga texten förelåg. Bostads-

rättshavarna fick genom lagändringen utökade skyldigheter. Man kan säga att en 

del kostnader vältrades över på dem. Bladets nya stadgar var baserade på 

”normalstadgar” som framtagits genom HSB:s försorg. Skillnaderna mot de äldre 
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stadgarna är mycket utförligt beskrivna i ett 7-sidigt dokument som heter 

”Kommentar till stadgeförslag” och som redovisades till en extra stämma 2004-

09-30. 

 

För att mildra effekterna av stadgeändringen ville den dåvarande förenings-

styrelsen att föreningen skulle stå för vissa kostnader, citerat ”Styrelsen har för 

avsikt att vid stadgeändringens ikraftträdande besluta att föreningen även i 

fortsättningen skall bekosta vissa underhålls- och reparationsarbeten där ansvaret 

genom stadgeändringen överförts till bostadsrättshavaren.” Man skilde alltså på 

kostnad och ansvar. 

 

Genom ett styrelsebeslut beslöts sålunda att föreningen skulle stå för vissa 

kostnader avseende  

 

 Fönster och fönsterdörr   
 VVS 

 Spiskåpa 
 Brandvarnare  

 El 

Åtagandet avsåg justering av byggnadsdelarna men man skrev också: ”Om det 

visar sig att justering inte är möjlig, bekostar föreningen utbyte av delen.” 

 

De nyssnämnda reglerna trädde inte i kraft förrän 2005-05-18 eftersom det tog 

tid att registrera stadgarna hos bolagsverket. Vid ett styrelsesammanträde 

nämnda dag (§13), beslutade styrelsen ”enligt utkastet, dock med vissa smärre 

justeringar av texten”.  

 

Sedan några år tillbaka har man i föreningsstyrelsen diskuterat möjligheten att ta 

bort det kostnadsansvar för föreningen som tillkom i samband med stadge-

ändringen 2005. Anledningen härtill är en önskan att på ett klarare sätt definiera 

detta ansvar, men också på grund av att föreningens materiel i form av kranar 

och packningar mm sinar. Som framgått av det ovanstående står det styrelsen 

fritt att besluta i frågan och har den även gjort så. Styrelsen vill dock på detta sätt 

informera om bakgrunden till beslutet innan någon tidpunkt för ikraftträdande  

sätts ut. 

 

Samtidigt har föreningsstyrelsen för avsikt att i en nära framtid genomföra en 

total översyn av stadgarna med anledning av nyligen beslutade ändringar i 

bostadsrättslagen. 

 

Tider för höststädning och infomöte mm 

Höstens städdag är utsatt till lördagen den 25 oktober. Tidpunkt kl 09.30. Info-

mötet skall avhållas 3 dagar senare, den 28:e, med början kl. 19. Under året 

nyinflyttade kommer att inbjudas till ett sammanträffande med styrelsen i sam-

band med dess sammanträde den 23 oktober. 



 

Projekt  

 

VÅNINGSPLANEN 

Färdigställda är planen i Bv 6 och 8. Naturligtvis finns synpunkter på färgton, 

takmålning och annat. Många är positiva till det som gjorts, några kommer med 

kritik. Vi fortsätter småningom med Bv 10 och 12. Troligt är att det blir en något 

ljusare kulör på väggarna; i övrigt ingen ändring.  

 

TAVELLISTER 

Inom kort kommer det att uppmonteras tavellister med upphängningskrokar på 

väggen mitt emot hissdörrarna på våningsplanen (Bv 6 och 8). Obs! Klipp inte av 

tråden om den är för lång utan rulla upp den bakom tavlan. Det är endast på 

denna vägg som tavlor och andra väggprydnader får sättas upp och med hjälp av 

trådarna och krokarna. Har du frågor om detta, kontakta Laijla Molén, 08-38 28 

44. 

 

UTOMHUSBELYSNINGAR 

De boende på suterrängplanen som inte redan ägt utomhusbelysningar med 

rörelsedetektorer har nu försetts med sådana. Avsikten är förstås att minska 

risken för inbrott. 

 

UTBYTE AV FLÄKTAR I FLÄKTRUMMEN 

En entreprenör har utsetts och genomgång av detaljerna pågår med hjälp av en 

expert från Sveriges Bostadsrättscentrum AB. Exakt när arbetena påbörjas går 

inte att säga för dagen. 

 

STENLÄGGNINGEN UTANFÖR BV 6 OCH 8 

Ett önskemål sedan några år tillbaka är att lägga ett ”gångvänligt” mittparti med 

stora stenplattor i stället för de glesa betongstenar som nu finns. Arbetet är nu 

”på gång” och lämplig sten och stenläggare undersöks. 

 

Blomkrukor och plaststolar 

Ett antal större blompottor och några plaststolar är ”på väg till soptippen”. 

Är någon medlem intresserad av att överta sådant, kontakta Laijla M eller 

undertecknad. 

  

Eloger 

En eloge till Thomas Cavrell. Alla tycker att du klipper gräset på ett förnämligt 

sätt! En ”guldstjärna” även  till vår ekonomiansvariga, Kerstin Storåkers, som 

efter hörande av styrelsen under sommaren, lyckades binda ett lån på 16 Mkr till 

goda räntan 1,65 % över 3 år. 

 

Fortsatt trevlig sommar! 

För föreningsstyrelsen 

Göran Lif 

 



 

 

 
 


