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Augusti 

Sommaren 2015 kan egentligen sammanfattas med ett ord – augusti. Till 

förtret för alla som hade sin semester förlagd till juli och till glädje för 

pensionärer som har semester nästan jämt. Men det är ännu vackert i 

vår trädgård. De kvarvarande äpplena mognar och gräset är kort och 

välklippt. Hösten närmar sig men det är ännu långt till snöslask. 

 

NYA PARKERINGSPLATSER 

DETTA HAR I KORTHET HÄNT 

I början av året förlorade föreningen med kort varsel de 27 parkeringsplatserna 

på Axets parkeringsplats som ägs av riskkapitalbolaget CapMan som behövde 

dem för eget bruk. CapMan har också meddelat att de avser att ta tillbaks de 9 

platserna som vi hyr norr om Barks väg 14. CapMan äger aven det garage där 

föreningen hyr 50 parkeringsplatser. Vi står alltså i kraftig beroendeställning till 

en utomstående fastighetsägare. 

I november 2014 informerade dåvarande styrelseordföranden Göran Lif i 

Infobladet om nödvändigheten att tillskapa parkeringsplatser på egen mark. 

Han konstaterade att frågan sannolikt skulle förorsaka protester från somliga 

men efterfrågade lojalitet och långsiktigt tänkande. 

I januari 2015 anlitades två landskapsarkitekter för att inventera vilka 

möjligheter som fanns att skapa nya parkeringsplatser. Under arbetets gång 

fördes också diskussioner med stadens bygglovsarkitekter och representanter 

från CapMan.  Det visade sig att då möjligheterna var betydligt mer begränsade 

än vi trott. En del av marken från Barks väg 10 tom 16 som vi idag betraktar 

som Bladets ägs i själva verket av Cap Man och för att få passera där behövs 

servitut som CapMan inte är beredda att ge. Andra tillfartsvägar skulle behöva 

gå över stadens mark och där blev det ett klart avslag. Andra begränsningar är 

säkerhetsaspekten, bl a får parkeringsplatser inte placeras för nära en 

gångbana, den arkitektoniska miljön där entrésidan är mer skyddade än 

trädgårdssidan och så vidare. 

Det var då bara att konstatera att den enda tänkbara lösningen var att i en 

första etapp lokalisera platserna till området kring Barks väg 6 och 8 och i 

någon mån 10.  

Projektet som till att börja med tycktes relativt lätt visade sig med bakgrund av 

ovanstående bli betydligt mer komplicerat. 

SEPTEMBER 2015  

 



Den 2 februari hölls en extrastämma och i samband med den informerades om 

läget i parkeringsfrågan. 

Vid den ordinarie stämman i maj informerades återigen om läget avseende 

parkeringen och en enhällig stämma beslutade att ge styrelsen i uppdrag att 

skapa så många parkeringsplatser som möjligt på egen mark samt tillsätta en 

arbetsgrupp för att arbeta vidare med de planer som tagits fram.  

Arbetsgruppen har tillsammans med landskapsarkitekterna vridit och vänt på 

det förslag som förelåg, tittat igen, ifrågasatt och gått en vända till med 

CapMan för att vara säkra på att det alla möjligheter beaktats. 

I Infobladet i juni informerades detaljerat om läget och i början av juli skickade 

styrelsen in en ansökan om bygglov till kommunen.  

Av förekommen anledning är det viktigt att påpeka är att det är en styrelsefråga 

att skicka in en bygglovsansökan och att det inte är ett beslut som styrelsen 

fattat, utan ett sätt att få veta om vi får tillstånd av kommunen att gå vidare 

med planerna till stämman, där beslutet ska fattas.  

VAD HÄNDER NU 

Om ansökan godkänns i sin helhet eller delvis kallar styrelsen till extrastämma. 

Stämman beslutar om vi ska fullfölja planerna och bygga parkeringsplatserna 

eller avstå. I god tid innan stämman kommer handlingarna att skickas ut till 

medlemmarna. Kompletterat med kostnadskalkyler och projekteringsunderlag. 

REAKTIONER 

Några medlemmar i Barks väg 6 har uttalat att de avser att stoppa processen 

med bygglov och påföljande beslut av stämman.  Det är styrelsens uppfattning 

att man därmed vill förhindra den normala demokratiska ordning som enligt 

Bostadsrättslagen ska gälla i en bostadsrättsförening. Alla individer har givetvis 

rätt till sina egna synpunkter, men vi kan inte acceptera att man inte 

respekterar samtliga medlemmars rätt att rösta för eller emot ett förslag i 

ordnade former.   

Det har kommit in några frågor och påståenden  

1. Varför har det inte kallats till extrastämma innan bygglovet lämnats in? 

Om förslaget tagits upp på en extrastämma och beslutats av stämman 

och staden sedan begärt omarbetning av förslaget som i sin tur skulle tas 

i ytterligare en extrastämma så riskerade frågan att dra ut alltför mycket 

på tiden. Dessutom skulle förmodligen ett antal medlemmar undra varför 

man kallat till stämma för att besluta om något som man inte var klar 

över om vi skulle få tillstånd till.     

2. Varför har inte styrelsen undersökt möjligheten att träffa avtal om 

parkeringsplatser på hos närliggande bostadsrättsföreningar? 

En bostadsrättsförening träffar inte ett sådana avtal eftersom det skulle 

vara till nackdel för de egna medlemmarna. Om en förening temporärt 



har några platser lediga kan man däremot kortsiktigt hyra ut till enskild 

person. 

3. Värdet på lägenheterna i Barks väg 6 och 8 kommer att minska. 

Ett möte är bokat med en större fastighetsmäklare för att få dennes 

bedömning av en eventuell värdeförändring av bostäderna. Svar kommer 

inom kort. 

4. Varför ska vi som inte har bil bekosta parkeringsplatser för dem som har 

bil?  

Alla kostnader för tillskapandet av de nya parkeringsplatserna kommer 

naturligtvis att bäras av dem som kommer att hyra dessa platser men 

kostnaderna måste av naturliga skäl fördelas över några år.  På sikt 

kommer detta att innebära ett tillskott i föreningens kassa istället för att 

våra medlemmar betalar avgifter till utomstående fastighetsägare. 

5. Varför har inte alla medlemmar fått lämna förslag på var man vill ha 

parkeringsplatser och sen röstat fram ett slutligt förslag? 

Om man bjuder in till att komma med förslag måste det också vara 

möjligt att genomföra större delen av dessa. Med tanke på komplexiteten 

och de många begränsningarna hade det varit snudd på respektlöst att 

ha ett sådant förfarande.  

För Brf Bladet/Jan-Eril Lindahl 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Höstlöven 

bjöd på tipspromenad och grillkorvs-middag den 25 maj. Individuell 

mästare i tipset blev Runo Carlsson. Nedan syns ett par bilder från 

evenemanget. Några deltagare ger sig iväg med pennan i högsta hugg, 

medan grillgubben är i aktion på sitt håll. 

 

 

Noterat från parkeringsloggen:  

Anki Gützkow har lämnat garageplats 44 som övertagits av Per 

Johansson 1 juni. 

 

 

 

 

 



Parkeringen 

Arbetet med att hitta en lösning på parkeringsfrågan pågår. För att avlasta 

styrelsen har en arbetsgrupp tillsatts. Arbetsgruppen består av Karin Falk 

Bv8, Anders Malmquist, Bv8, Lars Alexandersson Bv10 samt Göran Lif, Bv6.  

Arbetsgruppen har haft ett första möte med den landskapsarkitekt som fått 

i uppdrag att ta fram förslag på hur vi på bästa sätt ska kunna anlägga ett 

40-tal parkeringsplatser på vår egen mark med hänsyn tagen till bland 

annat miljö, säkerhet och kostnader.  

Förutom våra egna önskemål finns många faktorer som påverkar våra 

möjligheter.  

 Solna stads framtida planer för området som ännu inte finns i detalj 

utan endast som en övergripande viljeinriktning. 

 Riskkapitalbolaget Capmans planer (Capman äger som bekant if-huset 

samt marken runt byggnaden och ovanför garaget samt det som vi 

brukar kalla parkeringsplatsen Axet.)  

 Reglerna för Nationalstadsparken 

 Det arkitektoniska värdet av vår egen miljö som enligt uppgift är unik 

och inte får ändras hur som helst.  

I en första etapp ska vi försöka få tillstånd till ett tjugotal platser där vi helt 

och hållet är på egen mark och därmed oberoende av Capman. 

Platserna är huvudsakligen lokaliserade till området kring Bv 6 och 8. 

Arbetsgruppen har också haft ett första möte med Capman (styrelsen har 

tidigare haft möten, både med Capman och Solna stad).  Capman har 

planer på att ytterligare utöka antalet parkeringsplatser för Ifs räkning och 

har ganska tydligt klargjort att de inte har för avsikt att hyra ut några 

platser till oss. 

För platserna mellan if huset och Bv 16 har vi dock fått förlängt avtal med 3 

månader vilket ger oss ett något litet andrum. 

Vad händer nu? 

Vi räknar med att styrelsen ska kunna skicka in bygglovsansökan för etapp 

1 till Solna stad innan semestrarna. Handläggningstiden för ansökan får vi 

räkna med är minst ett par tre månader. När vi har resultatet från ansökan 

kommer samtliga medlemmar i Bladet att informeras innan styrelsen fattar 

beslut om iordningställandet av parkeringsplatserna. Givetvis kommer då 

offerter att tas in från minst tre entreprenörer. 

Parallellt kommer arbetet med Fas 2 att löpa. På grund av svårigheter med 

tillfartsvägar, där vi är beroende av Capman, blir processen mer 

komplicerad. 

Parkeringsgruppen gm Karin Falk 

 

 



 
 

Utanför Bv16 har under våren funnits en mycket vacker tulpanodling som inte 

är sämre – möjligen något mindre - än hos de holländska mästarna. Heders! 

 

April och maj månader har varit kyliga och de närmast föregående dagarna i 

juni blåsiga. Men det blir väl bättre någon gång. ALLA BOENDE I BLADET 

TILLÖNSKAS EN LAGOM VARM OCH PÅ ALLA ANDRA SÄTT GIVANDE SOMMAR!  

 

Göran Lif/Jan-Erik Lindahl 

 

 

 

 

 

 


